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Introducere
Importanța implementării mecanismului DLRC în teritoriul SDL GAL Câmpulung Muscel
Implementarea mecanismului DLRC în teritoriul GAL Câmpulung Muscel oferă o oportunitate reală
de a lucra cu membrii zonelor urbane marginalizate identificate, și există un interes din ce în ce
mai mare a partenerilor din GAL pentru metode mai participative, mai reactive și mai inovatoare
de a răspunde nevoilor sociale ale cetățenilor aflați în situație de risc. Avantajul DLRC este că
permite luarea în considerare și abordarea unuia sau a mai multor aspecte în context local și
mobilizarea tuturor politicilor relevante și a tuturor actorilor. Astfel, se depășesc numeroase tipuri
de limitări sau bariere pentru dezvoltarea locală, inclusiv: (1) între diferite departamente locale,
municipalități și administrații publice; (2) între organizațiile locale publice, private și ale societății
civile; (3) între zonele cu probleme și zonele cu posibilități. Cu toate că DLRC permite persoanelor
care se confruntă cu provocări să preia controlul, Consiliul Local Câmpulung nu se așteaptă ca
acestea să își rezolve toate problemele pe cont propriu. Prin DLRC li se permite membrilor din
teritoriul SDL să stabilească legături și să negocieze cu cei care sunt mai în măsură să acționeze.
Aceste realizări umane și sociale imateriale reprezintă punctul de plecare pentru obținerea unor
rezultate materiale mai concrete și implementarea de măsuri de intervenție în ZUM menite să rezolve
problemele semnate de cetățeni. Strategiile DLRC pot fi mai flexibile decât alte abordări și pot oferi
soluții într-un context tot mai divers și mai complex pentru participarea întregii comunități locale.
Strategia de Dezvoltare Locală devine instrumentul principal pentru implementarea DLRC, iar
parteneriatele selectează și sprijină de regulă proiectele în funcție de contribuția pe care o aduc la
obiectivele strategiei. Prin urmare, parteneriatul local creat prin înființarea Asociației Grupul de
Acțiune Locală Câmpulung Muscel, nu ar trebui să reprezinte un proiect unic, care încetează pur și
simplu la sfârșitul perioadei de finanțare, ci ca o parte a unui proces de direcționare a
comunităților din teritoriul SDL pe o cale de dezvoltare durabilă prin exploatarea tuturor factorilor
multiplicatori locali posibili între sectoare precum serviciile de utilități locale, economia socială,
servicii sociale integrate, antreprenoriat. Pentru interdependența lor vom aborda intervenții
„integrate” de măsuri de sprijin (cum ar fi formare, subvenții de capital, sprijin pentru activități de
promovare, sprijin pentru întreprinderi, formare profesională) în dreptate în aceeași direcție
strategică.
Teritoriul SDL și studiul de referință
Pornind de la unitățile teritoriale de referință precizate anterior s-a urmărit analiza situației
existente la nivelul a 5 posibile Zone Urbane Marginalizate (ZUM) împreună cu zona urbană
funcțională din care fac parte acestea. Fiecare din zonele urbane analizate cuprind artere care sunt
dezavantajate pe anumite criterii conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate ceea ce justifică
includerea în analiză. În urma Studiului de referință realizat s-a stabilit că teritoriul SDL este
format din următoarele ZUM: Zona 2-Grui, Zona 4-Pescăreasa, Zona 5-Cazărmilor.
ZUM 2-Grui se suprapune cu UTR 13 și UTR 14 și este formată din următoarele artere: Revoluției,
Gruiului, Iezer, Ion Ticaloiu, Magurii, Poligonului, Gen. Dragalina, Lt. Col. Nicolae Popp,
Privighetorii, Gen. Grigore Grecescu, Bucovinei, Dragos Voda, Matei Draghiceanu, Plevnei,
Transilvaniei, Zavoiului.
ZUM 4-Pescăreasa se suprapune cu UTR 5 și este formată din următoarele artere: Fratii Sandescu,
Georgeta Moloiu Gherasim, Godeni, Islaz, Soseaua Nationala, Aleea Pescareasa, Drumul Uzinei,
Valea Unchiasului, Decovilului, Gradiste.
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ZUM 5-Cazărmilor se suprapune cu UTR 7 și este formată din următoarele artere: Valea Furnicii,
Gheorghe Mitu, Leculesti, Grigore Alexandrescu, Chilii, Pirseni, Livadiei, Valea Barbusii, Marasti,
Izvorului, Mircesti.
Toate cele 3 zone menționate îndeplinesc indicatorii cheie pentru validarea zonelor ca fiind
marginalizate ceea ce justifică includerea acestora în teritoriul SDL. Toate cele 3 zone (Grui,
Pescăreasa, Cazărmilor) îndeplinesc simultan cele trei condiții: nivel scăzut de capital uman, nivel
scăzut de ocupare în sectorul formal și condiții de locuire precară.
Etapa de validare a celor 3 Zone Urbane Marginalizate a fost urmată de etapa de declarare a ZUM
care au fost selectate pentru intervenții DLRC prin intermediul Deciziei GAL privind teritoriul SDL
și declararea Zonei/lor Urbane Marginalizate vizată/ vizate din teritoriul SDL care în prealabil au
fost validate. Decizia a fost luată de autoritățile publice locale în cooperare cu partenerii relevanți
pentru abordarea DLRC.
Studiul de referință s-a desfășurat cu sprijinul specialiștilor (pe baza unui eșantion aleatoriu
reprezentativ pentru zona sau zonele marginalizate selectate pentru intervenție). Studiul a furnizat
date statistice cu privire la numărul de locuitori, caracteristicile demografice și socio-economice
ale comunităților marginalizate din Muncipiul Câmpulung și principalele probleme cu care se
confruntă membrii acestor comunități. Printre acestea se numără probleme legate de
infrastructură și locuințe, educația și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile
gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, sociale, medicale etc.), organizarea și
relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara comunității și imaginea publică a zonei. Astfel,
comunitățile marginalizate și problemele lor vor deveni vizibile și măsurabile. Pe baza analizei
acestor indicatori au fost validate zonele urbane marginalizate (ZUM) descrise anterior.
Obiective de dezvoltare a teritoriului SDL prin GAL Câmpulung Muscel
Obiectivul general al GAL Câmpulung Muscel prin implementarea SDL este reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM-urile identificate, alături de
îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și
creșterea economică în teritoriul SDL.
Obiectivele specifice ale SDL sunt delimitate în timp, organizate pe sectoare în urma analizei de
nevoi și evaluării problemelor sociale, economice și de mediu și sunt în complementaritate și cu
alte strategii/ programe/ politici ce vizează teritoriul SDL. Obiectivele specifice ale SDL vizează
sectoarele prioritare identificate în ZUM prin studiul de referintă astfel: Infrastructură O.S.1.
Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.
Infrastructură O.S.2. Îmbunătățirea serviciilor publice (apă, canalizare, gunoi manajer, gaz, energie
electrică, internet, CAT TV) din teritoriul SDL. Mobilitate urbană O.S.1. Facilitarea accesului
populației din zonele ZUM la servicii (administrative, sociale, medicale) și locuri de muncă din zona
funcțională. Spații publice urbane O.S.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane în
vederea asigurării de facilități necesare pentru creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului
de viață a locuitorilor. Locuire O.S.1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special pentru
persoanele care au un nivel de trai redus. Ocupare O.S.1. Crearea și dezvoltarea de noi locuri de
muncă cu accent pe persoanele din grupurile vulnerabile. Educație O.S.1. Îmbunătățirea
sistemului de educație și asigurarea accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL la acesta.
Acces la servicii O.S.1. Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază. Comunitate
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O.S.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare. Imagine publică O.S.1. Îmbunătățirea
imaginii publice și creșterea gradului de încredere în comunitatea ZUM.
Intervenții în teritoriu SDL GAL Câmpulung Muscel
Studiul calitativ desfășurat în cele 3 ZUM (Cazărmilor, Pescăreasa, Grui) a relevat faptul că
principalele tipuri de intervenții în domeniul dezvoltării urbane, realizate deja sau prevăzute ca
acțiuni viitoare de către autoritățile locale, vizează infrastructura - asfaltarea drumurilor,
consolidarea, apă curentă, gaz, canalizare, transport în comun. Toate aceste demersuri presupun
procese de amploare în plan logistic, material și administrativ, în care nu se pot implica simplii
cetățeni din aceste zone. Intervențiile legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv formare),
inițiativele de economie socială și proiectele socioculturale au fost implementate în număr și mai
mic în ZUM. Printre problemele majore legate de acest tip de intervenții se numără următoarele:
(1) sunt de mică amploare (20-60 de persoane sau copii), cu toate că unele au implicat niște
costuri destul de ridicate; (2) depind puternic de existența finanțării din partea unui donator; (3)
multe dintre ele presupun costuri curente destul de mari și (4) impactul lor se poate observa doar
pe termen lung. Intervențiile urbane integrate sunt cele mai puține. Acestea includ acțiuni
complexe cu bugete mari. Totuși, din punctul de vedere al indicatorilor referitori la impactul real,
nu au reușit să faciliteze (cel puțin până în momentul de față) stimularea ocupării forței de muncă,
creșterea veniturilor, reducerea discriminării (populației din ZUM Pescăreasa, de etnie romă și nu
numai) sau îmbunătățirea imaginii publice a acestei ZUM. Se pare însă că a crescut într-o oarecare
măsură participarea școlară a copiilor, cel puțin potrivit persoanelor intervievate de noi, ceea ce
reprezintă un rezultat foarte încurajator. Copiii trebuie să constituie principalul grup țintă al
acestor intervenții deoarece ei au cele mai mari șanse să întrerupă cercul vicios al sărăciei, atâta
timp cât beneficiază de protecție și sprijin adecvat.
Măsurile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală vizea două paterrn-uri de intervenție
modelate pe sursele de finanțare ale proiectelor:
(1) Primul model corespunde proiectelor în care principalul responsabil de intervenție îl reprezintă
autoritățile publice. Presupune o durată de implementare scurtă spre medie, bugete substanțiale,
accent pe intervenții de amploare în infrastructură, utilități, locuințe sociale și transport și unele
intervenții intangibile, precum și un nivel redus sau inexistent (formal) al participării comunității.
(2) Al doilea model se referă la proiectele în care principalul responsabil de intervenție îl reprezintă
societatea civilă. Acest model este caracterizat printr-o durată de implementare medie spre lungă,
bugete destul de reduse, accent pe intervenții, cu un nivel mediu spre ridicat al participării
comunității și care prezintă sustenabilitate socială medie spre ridicată.
Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Prin obiectivele GAL-ului toți partenerii locali, inclusiv comunitatea marginalizată, vor lua parte în
mod activ la activitățile de monitorizare și evaluare. Monitorizarea cu participarea comunității
constituie atât o formă de supraveghere publică a modului în care se implementează proiectul, cât
și o metodă eficientă de mobilizare a comunității. Membrii comunității pot să facă sugestii de
îmbunătățire, să solicite date și să ofere feedback facilitatorului și managerului de GAL, ceea ce va
crește în final și eficiența procesului decizional; oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de
drepturile lor ca beneficiari, cetățeni ai ZUM din Muncipiul Câmpulung.
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1. Prezentarea generală a municipiului Câmpulung
1.1 Principalele caracteristici geografice
Localizare: Municipiul Câmpulung este așezat în partea
central-nordică a Munteniei, la poalele Carpaților
Meridionali, la 45ᵒ16’ latitudine nordică și 25ᵒ03’
longitudine estică, în nord-estul județului Argeș, având
o suprafață de 35,59 km2. Municipiul se învecinează la
nord cu comunele Lerești și Valea Mare-Pravăț, la sud
cu comuna Schitu-Golești, la est cu comunele Mioarele
și Poienari, iar la vest cu comunele Bughea de Sus, Bughea de Jos și
Godeni. Legătura rutieră a municipiului Câmpulung se face: cu
comuna Lerești pe DJ734, cu comunele Valea Mare-Pravăț și SchituGolești pe DN73/E574, cu comuna Mioarele pe DJ737, cu comuna
Poienari pe DJ738, cu comuna Bughea de Sus pe DJ735, cu comuna
Bughea de Jos pe DJ732C, iar cu comuna Godeni pe DN73/E574 și
DN73C. De asemenea, municipiul este străbătut și de calea ferată Golești (55 km)-Argeșel (14 km).
Până la Pitești pe calea ferată sunt 65 km, iar până la București 155 km.
Relief: Municipiul Câmpulung este așezat în lungul Râului Târgului. Relieful municipiului este
format din munți, dealuri subcarpatice și podișuri piemontane. Conform INS, suprafața totală a
fondului funciar este 3.559 hectare. Suprafața agricolă a municipiului este 1.778 ha și reprezintă
49,95% din suprafața totală, din care suprafața arabilă este 140 ha (7,9%), pășunile 909 ha
(51,1%), fânețele 410 ha (23,1%) și livezile și pepinierele pomicole 319 (17,9%). Suprafața
neagricolă este 1.781 ha (50,05%), din care pădurile și altă vegetație forestieră 326 ha (18,3%),
suprafaţa ocupată cu ape 51 ha (2,9%), suprafaţa ocupată cu construcții 1.166 ha (65,5%), căi de
comunicații și căi ferate 187 ha (10,5%) și terenurile degradate și neproductive 51 ha (2,9%).
Clima: La nivelul municipiului Câmpulung se întâlnește un climat temperat-continental de dealuri
subcarpatice mijlocii și înalte. De asemenea, Câmpulung beneficiază de un topoclimat de
depresiune (de adăpost), caracterizat prin temperaturi medii anuale în jur de 8ᵒC. Precipitațiile au
o medie anuală între 700-800 mm/ metru pătrat, iar vânturile sunt slabe, de scurtă durată, având
o valoare medie anuală de 1-2 m/s.
Vegetația: Referitor la peisajul natural al municipiului, întâlnim pădure pe arii restrânse, mai ales la
nivelul versanților abrupți, locul ei fiind luat de pășuni și culturi. În partea de N-V, colinele sunt
împădurite, specia principală fiind foioasele (fag, carpen, plop, mesteacăn etc), iar în zona dealului
Măgura coniferele.
Rețeaua hidrografică: La nivelul județului se regăsește o bogată rețea hidrografică, cuprinzând
bazinele hidro ale Argeșului și afluenții săi, printre care se află și Râul Târgului, râu ce străbate
municipiul Câmpulung. Râul Târgului își are izvorul în Munții Iezer-Păpușa și se varsă în Râul
Doamnei. Debitul mediu al râului este de 8,28 m3/s. Teritoriul municipiului beneficiază și de ape
freatice, provenite în mare parte din infiltrarea precipitațiilor și mai puțin din ape subterane.
Resurse naturale: În afara carierelor de calcar numulitic, foarte bun pentru construcții, aflate în
Albești, în imediata vecinătate a municipiului Câmpulung, în regiunea muscelelor propriu-zise se
regăsesc întinse depozite de lignit. De asemenea, municipiul prezintă condiții naturale favorabile
pentru pomicultură, creșterea animalelor și activități legate de economia forestieră.
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1.2 Populația și caracteristicile demografice
Evoluția populației după 2002: Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică
Argeș, la nivelul municipiului Câmpulung, în anul 2016 populația a înregistrat un număr 36.702
persoane, cu 5,8% mai scăzut decât cel înregistrat în anul 2011 când au fost 38.970 persoane.
Comparativ cu anul 2002 (42.109 persoane), populația municipiului a înregistrat o scădere cu
12,8% în anul 2016.
Tendințe demografice: La nivelul anului 2016 pentru persoanele cu vârsta 0-17 ani s-a înregistrat
valoarea 5.124, cu 12,6% mai redusă decât în anul 2011 și cu 42,8% mai redusă față de anul 2002.
Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-54 ani s-a înregistrat valoarea 20.052 în anul 2016,
cu 12,3% mai scăzută comparativ cu anul 2011 și cu 20,7% mai redusă față de anul 2002. În anul
2016 pentru persoanele cu vârsta între 55-64 ani s-a înregistrat valoarea 5.882, cu 8,7% mai
ridicată decât în anul 2011 și cu 53,2% mai mare față de anul 2002. Pentru persoanele cu vârsta
peste 65 ani s-a înregistrat valoarea 5.644 în anul 2016, cu 16,8% mai ridicată comparativ cu anul
2011 și cu 39,9% mai mare față de anul 2002. Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a
accentuat în anul 2016 la nivelul municipiului Câmpulung, populația vârstnică, de 65 ani și peste,
depășind numeric populația tânără de 0-14 ani (4.185). Astfel, la 100 persoane tinere revin
aproximativ 135 persoane vârstnice.
Distribuția pe sexe: În anul 2016 numărul femeilor din municipiul Câmpulung a înregistrat cea mai
scăzută valoare (19.183) din perioada 2002-2016. Totodată, și numărul bărbaților a înregistrat un
trend descendent. În anul 2016 valoarea a fost 17.519, cu 6,6% mai scăzută față de anul 2011
(18.749) și cu 14,1% mai redusă față de anul 2002 (20.402).
Distribuția pe etnie: Numărul persoanelor de etnie română din municipiul Câmpulung a fost
29.221, în anul 2011. Această valoare este mai scăzută cu 22,6% comparativ cu datele înregistrate
la recensământul din anul 2002 (37.756). Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de
Statistică Argeș, în municipiul Câmpulung se înregistrează o valoare ridicată la recensământul din
anul 2011 a persoanelor de etnie roma (570). Comparativ cu RPL din anul 2002 numărul acestora a
crescut cu 57%. De asemenea, în municipiul Câmpulung avem: 27 persoane de etnie maghiară în
anul 2011 și 35 persoane de etnie maghiară în anul 2002. Persoanele de altă etnie sau etnie
nedeclarată din municipiul Câmpulung, la nivelul anului 2011 au fost în număr de 1.949, număr
semnificativ mai mare față de cel înregistrat în anul 2002 (55 persoane de altă etnie sau etnie
nedeclarată).
Distribuția pe categorii de vârstă: Având în vedere distribuția populației pe categorii de vârstă se
remarcă un procent ridicat (24,3%) în anul 2002 al populației cu vârsta cuprinsă între 0-19 ani din
populația totală a municipiului comparativ cu ponderea acestei categorii de vârstă din populația
totală pentru anul 2011 (17,3%), respectiv anul 2016 (15,8%). Aceeași situație este înregistrată și
pentru categoria de vârstă 20-54 ani. Astfel, ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20-54
ani raportată la populația totală a municipiului a înregistrat cea mai mare valoare în anul 2002
(57%) urmată de anul 2011 cu o pondere de 56,4% și anul 2016 pentru care a fost înregistrată
ponderea de 52,8%. Potrivit datelor obținute în urma calculelor statistice cu privire la populația cu
vârsta cuprinsă între 55-64 ani se remarcă o situație diferită față de cea prezentată anterior. Astfel,
cea mai ridicată valoare s-a înregistrat la nivelul anului 2016, fiind de 16%. Un trend crescător se
înregistrează și pentru ponderea populației cu vârsta de 65 ani și peste din municipiului
Câmpulung, în anul 2016 înregistrându-se valoare de 15,4%.
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Distribuția pe nivele de educație: La nivelul municipiului Câmpulung în anul 2015 numărul copiilor
înscriși în grădinițe a fost de 850, mai scăzut cu 36,3% față de anul 2011, când au fost înscriși 1.334
copii în grădinițe și cu 34,2% mai scăzut comparativ cu anul 2002, când numărul acestora a fost de
1.291. Numărul elevilor înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) în anul 2015
a fost de 1.621. Comparativ cu anul 2015, numărul elevilor înregistrați în anul 2011 (1.449) a fost
mai scăzut cu 11,9%. Cea mai mare valoare din perioada 2002-2015 a numărului de elevi înscriși în
învățământul primar (inclusiv învățământul special) s-a înregistrat în anul 2002 (1.950 elevi)
potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Argeș. Raportat la învățământul
gimnazial (inclusiv învățământ special) din municipiul Câmpulung, în anul 2015 numărul elevilor
înscriși a fost mai redus cu 46,4% față de anul 2002. Pe baza datelor furnizate de Direcția
Județeană de Statistică Argeș cu privire la numărul de elevi înscriși în învățământul liceal se
evidențiază cea mai ridicată valoare în anul 2004. Aceasta a fost de 4.218 elevi înscriși în
învățământul liceal, cu 30,4% mai mare decât numărul de elevi din anul 2015 (3.235). În anul 2015
numărul elevilor înscriși în învățământul profesional, la nivelul municipiului Câmpulung, a fost de
288, semnificativ mai mare față de anul 2011 când s-a înregistrat un număr de 37 elevi. Raportat la
învățământul postliceal, se pot evidenția oscilații în privința numărului de elevi din perioada 20022015, în anul 2015 înregistrându-se un număr de 187 elevi. La nivelul municipiului Câmpulung,
conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Argeș, în anul 2015 au fost înscriși
287 studenți în învățământul universitar, mai puțin cu 49,9% față de anul 2011, an în care au fost
înscriși 573 studenți și cu 55,9% mai puțin în raport cu anul 2002, când au fost înscriși 651 studenți.
1.3 Patrimoniul natural
Zonele de agrement: Grădina publică a orașului Câmpulung, sau Grădina Merci, se învecinează cu
bulevardul Pardon. Așezate alături, în centrul orașului, grădina publică a fost înființată în anul 1885. În
cadrul grădinii, vegetația constă în exemplare de castani, pini, mesteceni, tei și arbuști ornamentali. La
nivelul parcului se regăsesc spații de joacă pentru copii, dar și mese amenajate pentru jocuri de table și
șah, de asemenea, este și un loc ideal pentru o plimbare într-un spațiu verde.
Parcul Ștefănescu, cunoscut și sub numele de Parcul Libertății, a fost înființat la începutul secolului
XX în cadrul unei păduri preexistente. Acesta este situat pe strada Primăverii, cu acces și din strada
Petre Zamfirescu. Parcul a fost conceput ca zonă de agrement pentru populația orașului.
Parcul Vilei Golescu este situat pe strada Soldat Golescu. În mijlocul parcului întins pe o suprafață
de jumătate de hectar se află și Vila Ștefan Golescu. În grădină au fost introduse specii rare
ornamentale și silvice. Patrimoniul arboricol prezintă un caracter monumental cu arbori uriași cu
vârste de peste 110 ani.
Parcul Kretzulescu este situat pe malul drept al râului Târgului, pe strada Frații Golești. În incinta
parcului este amenajat un lac pentru agrement de cca 800 m 2. În acest parc se întâlnesc specii de
arbori care îmbunătățesc calitatea aerului. Parcul este cunoscut deoarece, în trecut în incinta
acestuia a funcționat o stațiune cu băi de tratament.
Printre parcurile din municipiul Câmpulung se regăsesc și următoarele: Parcul Prichindelul, Parcul
Mirea şi Parcul TBC. În ceea ce privește ariile naturale protejate trebuie menționat că pe raza
administrativ teritorială a municipiului Câmpulung nu au fost declarate astfel de zone.
Calitatea mediului: În general, la nivelul municipiului Câmpulung indicele de calitate a aerului a
avut valori de la 1 (excelent) până la 4 (mediu). Pe de altă parte, se conturează ca problemă
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majoră concentrația de sulf, care tinde din ce în ce mai mult către limita maximă admisă. La nivelul
municipiului Câmpulung principalele activități generatoare de emisii poluante sunt procesele de
prelucrare și producția de ciment și var, industria de prelucrare a lemnului și industria extractivă a
cărbunelui. De asemenea, printre factorii importanți de poluare se regăsesc și traficul auto,
depozitul de deșeuri menajere al orașului și stația de epurare a apelor uzate etc. Calitatea apelor
subterane este influențată negativ de utilizările casnice, care prin intermediul exfiltrărilor din
tacuri septice sau canalizări neetanșe și prin infiltrarea apelor de suprafață, fac posibilă
contaminarea apelor subterane cu detergenți, azotați, sulfați și alte produse de degradare a
suprafețelelor organice, săruri și ioni dizolvați în rețeaua de apă potabilă, precum și compuși
organici solubili. În urma monitorizării apelor subterane s-au identificat încărcări în substanțe
organice, amoniu, azoți și azotați, fiind depășiți anumiți indicatori de calitate datorită exploatării
necorespunzătoare a treptei biologice, uzurii și randamentului scăzut al instalațiilor. Apele
meteorice căzute pe suprafața zonei de oraș aflate pe malul drept al râului Târgului, sunt
direcționate de pe străzi în gurile de scurgere și sunt colectate de aceleași canale secundare care
colectează și apele uzate menajere, apoi sunt descărcate în principalul canal colector. Apele
meteorice de pe partea stângă a râului sunt colectate prin canale separate și deversate în râul
Târgului. Apele meteorice canalizate de pe ambele părți ale râului se descarcă în râu prin 25 de
guri de deversare. Pe ambele maluri, lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră, în sistem
unitar și meteorică este de 58,6 km. Caracteristicile apelor epurate sunt calculate prin indicatori de
calitate. Valorile indicatorilor de calitate pentru influent sunt: PH-7,5; MTS (mg/l)-41; CBO5 (mg
O2/l)-30; CCO-Mn (mg/l)-34,4; NH4*(mg/l)-4,8; reziduu fix (mg/l)-156; cloruri (mg/l)-26; azotați
(mg/l)-2,97; azotiți (mg/l)-1,17; cianuri (mg/l)-0; fenoli (mg/l)-0,001; detergenți (mg/l)-0,148;
fosfați (mg/l)-1,28; fosfor (mg/l)-0,42; fier (mg/l)-0,262; cadmiu (mg/l)-0,006; oxigen dizolvat
(mg/l)-2,4, iar valorile indicatorilor de calitate pentru efluent sunt: PH-7,42; MTS (mg/l)-17; CBO5
(mg O2/l)-15; CCO-Mn (mg/l)-16,5; NH4*(mg/l)-3,7; reziduu fix (mg/l)-127; cloruri (mg/l)-21,8;
azotați (mg/l)-1,82; azotiți (mg/l)-0,25; cianuri (mg/l)-0; fenoli (mg/l)-0; detergenți (mg/l)-0,089;
fosfați (mg/l)-0,91; fosfor (mg/l)-0,3; fier (mg/l)-0,13; cadmiu (mg/l)-0,003; cupru (mg/l)-0,005;
Cr6* (mg/l)-0,003; Zn+ (mg/l)-0,015; oxigen dizolvat (mg/l)-5,8. În zona municipiului Câmpulung cea
mai mare acumulare de apă , încadrându-se în clasa I de calitate din punct de vedere fizico-chimic
și în clasa IV din punct de vedere biologic, este lacul Răușor. De asemenea, în zonă se mai regăsesc
și alte acumulări de apă de dimensiuni mai mici, acestea fiind folosite ca sursă de apă potabilă
pentru Câmpulung având și rol de regularizare a cursurilor de apă. Ploile torențiale și vânturile
puternice constituie un pericol de mediu la care municipiul Câmpulung este expus. Ca urmare a
acestor fenomene naturale cel mai frecvent apar inundațiile, ruperea unor arbori și chiar
smulgerea acoperișurilor. APM Argeș nu monitorizează nivelul de zgomot în municipiul
Câmpulung.
1.4 Patrimoniul arhitectural şi cultural
Biserici și mănăstiri: În municipiul Câmpulung se găsesc atât biserici, cât și mănăstiri. Referitor la
acestea enumerăm următoarele: Ansamblul bisericii catolice Sfântul Iacob (Bărăţia), Biserica Sf.
Gheorghe (Olari), Biserica Sf. Ilie, Biserica Sf. Marina, Biserica Sf. Nicolae (Domnească), Biserica Sf.
Nicolae (Nicuț), Biserica Sf. Nicolae (Popa Savu), Biserica Sf. Spiridon (Șubești), Biserica Chilii,
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Biserica Miresei (Flămânda), Biserica Fundeni, Biserica Schei, Biserica Valea Româneștilor, Biserica
Vișoi, Curtea Domnească şi Ansamblul Mănăstirii „Negru – Vodă”.
Muzee, case memoriale: Referitor la acest tip de edificii menționăm existența Muzeului de Istorie
și Artă al municipiului Câmpulung și a Muzeului de etnografie şi artă populară.
Castre romane, cetăți dacice: În sudul municipiului, în cartierul Pescăreasa se află castrul roman
Jidava (Jidova) care a fost cetate militară ce a funcționat ca garnizoană romană permanentă. În
momentul de față castrul este restaurat și este vizitabil.
Meșteșuguri specifice: La nivelul municipiului Câmpulung printre meșteșugurile specifice
practicate se numără: sculptura în piatră (Albeștii Muscelului), încadramentele de la uși și ferestre,
ornamentarea lespezilor funerare, realizarea crucilor votive. De asemenea, de-a lungul timpului în
municipiul Câmpulung s-au mai practicat și meșteșuguri: precum olăritul, morăritul, șubăritul,
tăbăcăritul, cojocăritul etc. Costumul popular femeiesc are fota împodobită cu ornamente din fir
auriu și mărgele negre și roșii, prevede maramă sau pălăriuță, bete, ie și opinci. Sub aspect
decorativ fota este inedită prin ornamentele geometrice brodate cu fir auriu sau diferite modele
florale. Cămașa cu altiță conferă costumului din Muscel somptuozitate prin ampla decorație
realizată cu motivele „în fusti”, „în râuri” sau „pe gras”. Marama completează costumul,
estompând prin albul strălucitor cromatica vie a acestuia. Portul popular bărbătesc, mai puțin
fastuos, are în componență cioareci strâmți din dimie albă, cămașă cu poale amplu ornamentată
cu sabace albe, brâu roșu și chimir din piele, fiind asemănător cu al geto-dacilor, dovadă certă a
continuității pe aceste plaiuri.
Tipuri de turism practicate: datorită varietăţii ofertei turistice şi a amplasării geografice şi a bogăţiilor
naturale a multitudinii de obiective culturale, istorice sau religioase, în această zonă se pot practica mai
multe tipuri de turism. Se poate practica turismul cultural-istoric, turismul cultural-religios, turismul de
tranzit-turiştii tranzitând oraşul într-un număr foarte mare către obiectivele din regiunea istorică
Transilvania, prin culoarul Rucar–Bran, turismul de week-end–datorită peisajelor şi resurselor naturale
şi antropice bogate din zonă, turismul sportiv şi de agrement–se pretează zonei datorită varietăţii
tipurilor de sport care pot fi practicate.
Principalii indicatori privind turismul: La nivelul anului 2016 în municipiul Câmpulung a fost
înregistrat un număr de 16 structuri de primire turistică (1 hotel și 15 pensiuni turistice). Aceste
structuri de cazare au fost caracterizate în anul 2016 de o capacitate de cazare turistică existentă
de 462 locuri repartizate astfel: 32% în hoteluri și 68% în pensiuni turistice. Referitor la capacitatea
de cazare turistică în funcțiune, reprezentată de numărul de locuri de cazare puse la dispoziția
turiștilor de către unitățile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât sunt deschise
unitățile în perioada considerată, situația înregistrată în anul 2016 se prezintă astfel: hoteluri45.384 locuri/ zile și pensiuni turistice-77.188 locuri/ zile. În ceea ce privește numărul turiștilor
înregistrați în anul 2016 Direcția Județeană de Statistică Argeș semnalează valoarea de 11.155
turiști.
1.5 Locuirea și accesul la utilități
Datele furnizate de Direcția Județeană de Statistică Argeș cu privire la Recensământul Populației și
Locuințelor din 2011 evidențiază un număr de 15.763 locuințe în municipiul Câmpulung, la sfârșitul
anului 2016 numărul acestora fiind de 15.940 locuințe, cu 1,1% mai ridicat comparativ cu anul
2011. La nivelul anului 2011 a existat un număr de 324 locuințe în proprietate publică și 15.439
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locuințe în proprietate privată. În ceea ce privește anul 2016 au existat 318 locuințe în proprietate
publică și 15.622 locuințe în proprietate privată. La nivelul municipiului Câmpulung există atât
locuințe individuale, cât și locuințe colective cu unul sau mai multe nivele, cu dotări suplimentare
și integrate în ansambluri rezidențiale. Starea și calitatea locuințelor din municipiul Câmpulung
este una bună. Locuințele care au în cadrul lor bucătărie sunt în număr de 15.285 (97%), iar în ceea
ce privește numărul locuințelor cu baie, valoarea înregistrată este de 14.212 locuințe (90,2%). La
nivelul municipiului Câmpulung, conform datelor de la Institutul Național de Statistică pentru anul
2011, suprafața locuibilă/ locuitor a fost de 19,3 m2, fiind mai redusă decât în anul 2016 când
suprafața locuibilă/ locuitor a fost de 20,9 m2. Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de
Statistică Argeș în ceea ce privește Recensământul Populației și Locuințelor din municipiul
Câmpulung, în anul 2011 97,3% dintre locuințe (15.336) sunt conectate la rețeaua de apă curentă
în timp ce 11.863 locuințe (75,3%) folosesc pentru gătit gaze din rețeaua publică. Locuințele
dotate cu sistem de încălzire centrală – termoficare sunt în număr de 922 la nivelul municipiului,
mai exact 5,8% din numărul total de locuințe, acesta fiind semnificativ mai redus în comparație cu
numărul locuințelor care sunt conectate la rețeaua electrică (15.689). Numărul locuințelor cu
sistem de canalizare reprezintă o pondere de 94,8% din total (14.946), număr apropiat de cel al
locuințelor cu baie (14.212) și mai scăzut față de cel al locuințelor ce sunt dotate cu bucătărie
(15.285) și reprezentând 97% din numărul total de locuințe din municipiul Câmpulung. La nivelul
municipiului deșeurile se colectează zilnic de la blocuri și săptămânal de la case, iar în cazul
agenților economici colectarea se realizează conform unor grafice stabilite în prealabil, dar și la
cerere.
1.6 Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local)
Municipiul Câmpulung este caracterizat de un profil economic de tip secundar-terţiar
predominant fiind sectorul de comerţ şi sectorul servicii şi alte activităţi. Astfel, ca urmare a
analizei datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş se evidenţiază faptul că la
nivelul anului 2015 cele mai multe întreprinderi erau înregistrate în sectorul comerţ (386
întreprinderi), respectiv sectorul servicii şi alte activităţi (371 întreprinderi). În sectorul industrie
sunt înregistrate 130 de întreprinderi, iar în sectorul construcţii sunt 78 de întreprinderi. Pentru
sectoarele agricultură, piscicultură, silvicultură şi exploatarea forestieră sunt doar 7 întreprinderi
care desfăşoară astfel de activități. În perioada 2011-2015 numărul total de întreprinderi active
prezintă oscilaţii de la an la an. Astfel, cel mai scăzut număr total de întreprinderi de la nivelul
municipiului Câmpulung se înregistrează la nivelul anului 2011 (942 întreprinderi), iar cel mai
ridicat număr total de întreprinderi se înregistrează în anul 2014 (1.009 întreprinderi), urmând ca
la nivelul anului 2015 numărul total de întreprinderi să scadă la 972. Pe de altă parte, la nivelul
anilor 2012 şi 2013, numărul total de întreprinderi a fost de 968, respectiv 981. În ceea ce priveşte
structura întreprinderilor active se remarcă faptul că la nivelul municipiului Câmpulung existau 71
întreprinderi active, dintre care 32 erau microînterprinderi (45,1%), 22 întreprinderi mici (31%), 15
întreprinderi mijlocii (21,1%) şi 2 întreprinderi mari (2,8%). Microînterprinderile au avut ca
domenii principale de activitate fabricarea de articole şi echipamente şi comerţul cu amănuntul,
întreprinderile mici au avut ca domenii principale de activitate fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcţii şi activităţi ale agenţilor de publicitate. Întreprinderile mijlocii au avut ca
domenii principale de activitate fabricarea hârtiei şi a cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie
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şi carton, respectiv fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice.
Pe de altă parte întreprinderile mari au avut ca domenii principale de activitate fabricarea de
echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule,
respectiv transporturi de urbane, suburbane şi metropolitane de călători. Pe baza datelor furnizate
de Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş, observă că numărul populaţiei ocupate din totalul
populaţiei apte de muncă (15-64 ani), inclusiv persoane aparţinând minorităţii roma este de
12.589 persoane. Analiza populaţiei ocupate în funcţie de distribuţia pe status conform
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 evidenţiază faptul că cel mai ridicat număr
revine salariaţilor (13.406 persoane). Numărul populaţiei ocupate care are statutul profesional de
lucrător pe cont propriu şi lucrător familial neremunerat este de 482, respectiv 112. Valori mai
reduse sunt înregistrate în rândul populaţiei care are statut de patron (84 persoane) sau se află în
altă situaţie (10 persoane). Specific economiei municipiului Câmpulung, potrivit Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor este sectorul servicii şi alte activităţi, populaţia ocupată în acest
domeniu fiind majoritară, mai exact 5.634 persoane. Valori ridicate sunt identificate şi în rândul
populaţiei ocupate din sectorul industrie (3.575 persoane). În ceea ce priveşte sectorul construcţii
şi sectorul comerţ sunt înregistrate valori apropiate în rândul populaţiei ocupate şi anume 1.032,
respectiv 2.011. La nivelul municipiului, populaţia ocupată din sectorul de activitate agricultură,
piscicultură, silvicultură şi exploatarea forestieră este minoritară, doar 635 de persoane activând în
acest domeniu. În ceea ce priveşte populaţia ocupată în funcţie de structura pe gen, conform
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, se observă faptul că din totalul populaţiei ocupate
7.099 sunt bărbaţi, iar 5.788 sunt femei. Analiza vârstei populaţiei ocupate conform
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, evidenţiază faptul că cel mai ridicat număr se
înregistrează în rândul populaţiei ocupate cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani (10.713 persoane), în
timp ce în rândul populaţiei ocupate cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, doar 1.876 de persoane
sunt ocupate. În perioada 2011-2015 la nivelul municipiului se înregistrează oscilaţii ale numărului
total de salariaţi. Dacă în anul 2011 se înregistra cel mai scăzut număr total de salariaţi (7.930
salariaţi), în anii următori numărul acestora a crescut. Astfel, în anii 2012 şi 2013, numărul total al
salariaţilor a crescut la 8.257, respectiv la 8.260. În anul 2014 se observă o scădere a numărului
total de salariaţi la 8.124. Pe de altă parte, în anul 2015 se înregistrează cel mai ridicat număr total
de salariaţi din perioada de timp analizată, mai exact 8.689 salariaţi. În ceea ce priveşte distribuţia
populaţiei salariate în funcţie sectorul de activitate la nivelul anului 2015 se observă faptul că cel
mai ridicat număr de salariaţi se înregistrează în sectorul industrie, mai exact 3.378 salariaţi, cu
aproximativ 6% mai mult comparativ cu numărul salariaţilor din anul 2011. În cadrul sectorului
servicii şi alte activităţi la nivelul anului 2015 sunt identificaţi 3.311 salariaţi cu 37,2% mai mult
decât în anul 2011. Pentru sectorul comerţ în anul 2015 au fost înregistraţi 1.549 salariaţi, cu 5,3%
mai puţin decât la începutul anului 2011. În cadrul sectorului construcţii, la nivelul anului 2015 au
fost înregistraţi 412 salariaţi, numărul acestora scăzând cu 36,2% comparativ cu anul 2011. Cel mai
scăzut număr de salariaţi în anul 2015 corespunde sectorului agricultură, piscicultură, silvicultură şi
exploatarea forestieră, respectiv 39 salariaţi, cu 17% mai puţin decât în anul 2011. Numărul total
de şomeri, inclusiv persoanele aparţinând minorităţii roma, a fluctuat în perioada 2011-2016. Dacă
în anii 2011 şi 2012, erau înregistraţi la nivelul muncipiului un număr total de 645, respectiv 661
şomeri, la nivelul anului 2013 numărul total de şomeri a crescut la 860, fiind cea mai ridicată
valoare înregistrată din perioada de timp analizată. În următoarea perioadă numărul șomerilor a
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fost caracterizat de un trend descendent, astfel numărul total de şomeri a scăzut la 700 în anul
2014, la 406 în anul 2015 şi la 351 în anul 2016. Dinamica, volumul şi calitatea investiţiilor realizate
influenţează dezvoltarea economică şi socială a municipiului. Dacă investiţiile publice sunt mai
complexe şi necesită pentru realizare un volum apreciabil de resurse şi au un parcurs în general
reglementat, investiţiile private au un parcurs specific în funcţie de investitor, sursa de finanţate,
sectorul în care se realizează. În ceea ce priveşte dinamica investiţiilor, investiţiile publice au
excedat investiţiile private în anul 2017, primăria municipiului Câmpulung investind sume
importante pentru reabilitarea străzilor, podurilor, amenajări urbanistice şi extinderea reţelei de
canalizare menajeră. Ponderea principală în economia municipiului Câmpulung este reprezentată
de întreprinderi ce desfăşoară activităţi economice în zona sectorului comerţ şi sectorului servicii
şi alte activităţi. Se observă de asemenea scăderea numărului de salariaţi din sectorul comerţ,
sectorul agricultură piscicultură, silvicultură şi exploatarea forestieră şi sectorul construcţii în
detrimentul celorlalte sectoare economice. Pentru a-şi dezvolta o economie sustenabilă este
nevoie ca municipiul să consolideze baza sa economică existentă, dar şi să identifice modalităţi de
a valorifica oportunităţile economice locale folosind capacitatea şi resursele disponibile, astfel
încât să diversifice paleta de activităţi economice practicate de mediul de afaceri local. Este nevoie
de orientarea administraţiei publice locale spre crearea unui mediu economico-social atractiv
pentru existenții și potențialii investitori, cu scopul de a pune bazele unei economii sustenabile a
municipiului. O oportunitate o constituie conştientizarea importanţei planificării orientate către
cerinţele pieţei în care rolul administraţiei locale este de a crea un mediu de afaceri prietenos
investitorilor, de a iniţia acţiuni de promovare a imaginii municipiului, de a face cunoscute
oportunităţile de investiţii şi resursele care pot fi valorificate din punct de vedere economic, de a
facilita investiţiile prin măsuri fiscale atractive şi prin informarea populaţiei locale. La nivelul
municipiului Câmpulung, dezvoltarea turismului prezintă o altă oportunitate pentru creșterea
economică, atât pe plan public cât și privat.
1.7 Instituţii locale şi servicii publice
Potrivit datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş se observă faptul în perioada
2011-2015 numărul unităţilor şcolare a fost constant, funcţionând 16 unităţi şcolare. Cel mai
ridicat număr de unităţi şcolare se înregistrează în rândul învăţământului liceal (8 unităţi şcolare),
iar cel mai scăzut număr de unităţi şcolare a fost înregistrat la nivelul învăţământului postliceal
inclusiv învăţământ special (1 unitate şcolară). La nivelul învăţământului primar şi gimnazial
(inclusiv învăţământ special), respectiv învăţământ preşcolar-grădiniţe au fost identificate 5 unităţi
şcolare, respectiv 2 unităţi şcolare. Analiza numărului total de absolvenţi evidenţiază faptul că în
anul 2014, existau 1.540 absolvenţi cu 3,3% mai mult decât valoarea înregistrată în anul 2011. Pe
de altă parte, numărul personalului didactic a scăzut la nivelul anului 2015 fiind înregistrat un
număr de 535 cadre didactice, cu 12% mai puţin decât în anul 2011. Referitor la unităţile sanitare
în perioada 2011-2015 au fost înregistrate 2 spitale şi 2 ambulatorii integrate spitalului. Pe de altă
parte, numărul cabinetelor medicale de medicină generală a crescut, astfel dacă în anii 2011 şi
2012 erau 4 cabinete, în anul 2015 numărul acestora a crescut la 8. Numărul dispensarelor
medicale a fost constant în perioada de timp analizată, respectiv 1 dispensar medical. Numărul
cabinetelor medicale şcolare a oscilat, astfel, dacă în anul 2011 erau înregistrate 15 cabinete, în
următorii trei ani numărul a scăzut la 14, însă în anului 2015 numărul cabinetelor medicale şcolare
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a crescut din nou la 15. Numărul de farmacii a crescut, de la 20 farmacii în anul 2011, la 23 farmacii
în anul 2015. Cel mai ridicat număr de cabinete stomatologice a fost înregistrat în anul 2011 (5
cabinete), iar cel mai scăzut număr a fost înregistrat în anul 2012 (2 cabinete). Numărul
cabinetelor medicale de familie a fluctuat în perioada de timp analizată. Astfel, dacă în anul 2011
erau 24 cabinete, în anii următori numărul a scăzut, ajungând în anul 2014 la 22 cabinete, în timp
ce în anul 2015 numărul cabinetelor medicale de familie a crescut la 25. Numărul laboratoarelor
medicale a fost constant, fiind înregistrate 7 laboratoare. Se înregistrează o creştere a numărului
de cabinete medicale de specialitate, de la 2 cabinete în anul 2011 la 3 cabinete în ultimii trei ani.
Numărul laboratoarelor de tehnică dentară a crescut de la 8 cabinete în anul 2011 la 9 cabinete în
2015. Cu privire la numărul total al personalului medico-sanitar, se observă că în anul 2015 erau
629 cadre medicale, cu 1,3% mai puțin faţă de anul 2011. Referitor la serviciile sociale se observă
faptul că în perioada 2011-2016 numărul centrelor de zi pentru copii şi centrelor de sprijin şi
consiliere pentru victimele violenţei în familie a rămas constant, fiind înregistrate 2 unităţi,
respectiv 1 unitate. Numărul centrelor de zi (şi recuperare) pentru persoanele cu dizabilităţi
(numai pentru copii) a scăzut de la 2 unităţi în anul 2011 la 1 unitate în anul 2016. Conform
informaţiilor furnizate de Primăria municipiului sunt înregistrate 19 locuri de joacă situate în:
Cartierul Grui–parcul Prichindel, Cartierul Grui–Grădinița bl. D22, Cartierul Grui–str. Dragalina bl.
D3, Cartierul Grui–Foișoare, Cartier Vișoi–bl. 9-10 Turn, Cartierul Vișoi–bl. D31–B8, Cartierul Vișoi–
bl. B9–B10, Cartierul Vișoi–Biserică, Cartierul Vișoi–bl. 13–14, Cartierul Vișoi–bl. 19-20, Cartierul
Vișoi–bl. 18-19, Cartierul Vișoi–str. Emil Gârleanu, Cartierul Vișoi–bl. Alexandru cel Bun, Cartierul
Valea Româneștilor, Cartierul Mărcuș Grădință, Căminul 4, Grădinița 13, Grădinița 2 Poliție, Parcul
Bl. 1-2 centru (Iepurașul). De asemenea,există 6 parcuri precum: Grădina Publică, Parcul
Ștefănescu, Kretzulescu, Parcul Prichindelul, Parcul Mirea, Parcul TBC. În ceea ce priveşte
facilităţile sportive există terenuri de sport situate în: Cartierul Grui (mai exact un teren de fotbal)
şi cele situate în incinta şcolilor şi grădiniţelor. Pe de altă parte conform Direcţiei Judeţeane de
Statistică Argeş se observă faptul că numărul terenurilor de sport a scăzut în anul 2015, cu 7,7%
comparativ cu anul 2013. La nivelul municipiului există posibilitatea organizării următoarelor
competiții sportive naționale: Raliul Muscelului, etapă în Campionatul Național de Raliuri, Raliul
Mateiașului, etapă în campionatul Național de Viteză pe traseu montan, Concursurile off-road
Carpat Trophy și Adventure Trophy, o etapă din turul României la ciclism. De asemenea, în
municipiu funcționează Clubul Sportiv Muscelul la nivelul căruia secțiile de box și lupte obțin
rezultate bune la toate competițiile la care participă. Infrastructura de agrement este insuficient
dezvoltată faţă de potențialul turistic al zonei, zonele de agrement cuprind spaţiile verzi din
muncipiu precum grădinile , parcurile şi un lac de agrement. În timpul liber locuitorii municipiului
pot participa la festivaluri, evenimente si manifestări culturale, spectacole, concursuri, expoziţii,
dezbateri, etc. Acestea sunt organizate în cadrul Muzeului Municipal Câmpulung Muscel,
Bibliotecii Municipale sau a Casei de Cultură Tudor Muşatescu. Cele mai importante manifestări de
la nivelul municipiului sunt: Zilele Municipiului Câmpulung, Trofeul Muscelului, Manifestările
culturale „Arminden Muscelean”, Festivalul de umor, Festivalul Carpaţi, Festivalul de rock
POSADA, Festivalul internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret, Lansări de carte.
Transporturile sunt reprezentate de transportul feroviar, lungimea căilor ferate fiind de 225 km şi
transportul rutier, lungimea drumurilor publice fiind de 5.876 km. Serviciile de transport public
local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri,
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precum şi alte servicii de transport public. Transportul public este realizat în regim de maxi-taxi,
prin contract de concesiune cu durata de 3 ani, fiind efectuate curse zilnice, regulate, pe un număr
de 4 trasee şi prin 12 mijloace de transport călători.
1.8 Organizaţii ale societăţii civile
Societatea civilă cuprinde formele asociative de tip apolitic ce nu sunt părţi ale unei instituţii
fundamentale ale statului sau ale sectorului de afaceri. Societatea civilă are rolul de a remodela
cultura politică, spiritul civic, fiind agentul care iniţiază şi implementează schimbări la nivel social,
cu implicarea directă a cetăţenilor. Societatea civilă de la nivelul municipiului Câmpulung are un
rol activ în construirea unei comunităţi locale omogene, viabile şi sustenabile.
Asociaţia „Sprijin pentru Tine” are ca domeniu de intervenţie îngrijirea medicală la domiciliu,
furnizând acest tip de serviciu în ajutorul populaţiei vulnerabile care are nevoie de îngijire.
Asociaţia influenţează dezvoltarea comunităţii prin accesibilizarea serviciilor medicale şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a bolnavilor externaţi care continuă tratamentul acasă, în special a bolnavilor
externaţi din oncologie, care datorită numărului mic de paturi din cadrul spitalului municipal nu au alte
alternative.
Asociaţia Calea spre Acces desfăşoară activităţi în domenii de intervenţie precum ajutorul şi
crearea condiţiilor necesare integrării depline a persoanelor cu dizabilităţi în societate. Asociaţia
influenţează dezvoltarea comunităţii prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor cu
dizabilităţi contribuind la adaptarea clădirilor civile și a spaţiului urban la nevoile individuale, la
promovarea participării neîngrădite la viaţa socială a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv la
promovarea conceptului de viaţă independentă a persoanelor cu dizabilităţi în societate.
Asociaţia Caritas are ca domenii de intervenţie accesarea de fonduri europene, economia socială
şi de inserţie, rezolvarea problemelor de ocupare, locuire, educaţie a persoanelor defavorizate.
Asociaţia influenţează dezvoltarea comunităţii locale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
membrilor comunităţii prin derularea de proiecte, programe şi servicii sociale integrate care
răspund inovativ necesităţilor familiilor aflate în dificultate, persoanelor fără adăpost şi a
vârstnicilor.
Asociaţia Inimă Deschisă desfăşoară activităţi de asemenea, în domenii de intervenţie precum
accesarea fondurilor europene, economia socială şi de inserţie, rezolvarea problemelor pe
ocupare, locuire, educaţie a persoanelor defavorizate. Asociaţia contribuie la dezvoltarea
comunităţii locale prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor prin susţinerea şi
îmbunătăţirea infrastructurii sociale, accesibilizarea serviciilor educaţionale şi de asistenţă socială.
Asociaţia Start pentru autism are ca domeniu de intervenţie recuperarea copiilor cu nevoi
speciale din zona Câmpulung, precum Autism, ADHD, Sindrom Down şi alte tulburări de dezvoltare
şi sprijinirea familiilor acestora. Asociaţia Start pentru autism influenţează dezvoltarea comunităţii
prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi integrarea copiilor în mediile sociale prin intermediul
serviciilor profesioniste de educaţie şi terapie.
Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană are ca domenii de educaţie proiecte pe educaţie şi
formare profesională, studii, consultanţă, asistenţă şi sprijin în dezvoltarea structurilor de
Economie Socială, inclusiv pentru beneficiari POSDRU ce doresc să înfiinţeze şi să gestioneze
structuri de economie socială. Asociaţia influenţează dezvoltarea comunităţii prin accesibilizarea
serviciilor educaţionale şi diversificarea economiei locale.
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Asociaţia „Muscel pentru Educaţie şi Cultură” are ca domeniii de intervenţie proiecte pentru
tineri pe educaţie şi schimburi de bune practici, influenţând dezvoltarea comunităţii locale prin
accesabilizarea serviciilor educaţionale.
Asociaţia Mişcarea Musceleană desfăşoară activităţi în domenii de intervenţie precum
promovarea valorilor istorice, culturale, de teorie politică şi educaţie democrat civică, morale şi
religioase, locale şi naţionale, promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării turismului,
promovarea educaţiei şi cercetării, implicarea în acţiuni cu scop social-filantropic, promovarea
medierii conflictelor ca alternativă la justiţia socială. Asociaţia influenţează dezvoltarea
comunităţii, servind nevoii de informare şi comunicare, contribuind la dezvoltarea economică a
capitalului uman şi a celui social.
Lions Club Câmpulung are ca domenii de intervenţie proiecte şi campanii dedicate persoanelor
defavorizate, elevilor cu rezultate excepţionale, dar care au o situaţie economică mai precară,
implicarea diferitelor categorii ale populaţiei în acţiuni de protecţia mediului, sociale. Asociaţia
influenţează dezvoltarea comunităţii prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi prin reducerea
gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială.
Asociaţia „Associazione Degli Emiliano-Romagnoli Di Campulung Muscel” are ca domeniu de
intervenţie dezvoltarea relaţiilor între comunitatea italiană din Câmpulung şi oraşe/comunităţi din
Italia. Asociaţia influenţează dezvoltarea comunităţii locale prin consolidarea cooperării între
membrii comunității italiene în vederea dezvoltării sustenabile, inteligente și incluzive a
municipiului, respectiv prin promovarea investiţiilor în scopul conservării moştenirii culturale.
1.9 Experiența locală privind proiectele cu finanțare europeană
În referire la proiectele desfășurate în ultimii 5 ani de autoritățile locale și/ sau parteneri, enunțăm
trei proiecte ce au primit finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 și prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Proiectul „Educația, șansa noastră pentru un viitor mai bun” derulat în perioada 01.04.2010–
31.03.2012, a beneficiat de un buget de 1.841.550 lei și a avut sursă de finanțare POSDRU 20072013, Axa Prioritară 2, DMI 2.2-Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. Aplicantul
proiectului a fost municipiul Câmpulung și parteneri comuna Lereşti, comuna Bughea de Jos,
comuna Dragoslavele, Casa Corpului Didactic Argeş, Agenţia Naţională pentru Romi şi Asociaţia
PAKIV România. Principalele activități ale proiectului au vizat: creşterea ponderii elevilor cu risc de
abandon şcolar care beneficiază de educaţie şi pregătire suplimentară și a persoanelor reintegrate
în educație, creşterea ponderii persoanelor informate privind fenomenul de părăsire a şcolii şi
pericolul reprezentat de acest fenomen în perspectiva unei dezvoltări locale durabile şi implicarea
acestora în corectarea fenomenului și a ponderii personalului format, implicat în dezvoltarea şi
implementarea programelor destinate prevenirii şi combaterii abandonului şcolar. Beneficiarii
proiectului au fost: elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii (120), persoane care au părăsit
timpuriu școala (17), părinți/ tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii (200), personal
implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de tip „A doua șansă” (10), personal
implicat în dezvoltarea și derularea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii
(15). Comunitatea țintă este reprezentată de elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane
care au părăsit timpuriu școala, părinți/ tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii,
personal implicat în dezvoltarea și implementarea programelor de educație de tip „A doua șansă”
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și personal implicat în dezvoltarea și derularea programelor de prevenire a fenomenului de
părăsire a școlii. Proiectul este finalizat, a contribuit în mod sustenabil la dezvoltarea resurselor
umane promovând ocuparea și incluziunea socială și a avut un rol important în creșterea nivelului
de educație, pregătire, obținerea de aptitudini, competențe, abilități aducându-și contribuția la
dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, obiectiv general al POSDRU.
Proiectul „Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung” derulat în perioada
06.08.2010-05.06.2014 a beneficiat de un buget de 12.137.251,10 lei și a avut sursă de finanțare
POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă. Aplicantul proiectului a fost municipiul Câmpulung, iar principalele activități
au vizat: intervenții complexe asupra corpului A, lucrări exterioare de reabilitare prin conservare/
restaurare a fațadelor corpurilor de construcție A, B, C și a corpurilor de legătură dintre acestea,
lucrări exterioare de incintă, dotarea cu echipamente IT constând în 20 table interactive cu
anexele aferente și soft-urile educaționale și 2 laboratoare fonice complet echipate. Grupul ţintă a
fost constituit din elevi din mediul rural (cca.50%) şi urban din judeţul Argeş, din judeţe învecinate,
elevi din Republica Moldova, elevi de etnie roma şi cu cerinţe educaţionale specifice. Cei mai
importanţi beneficiari ai proiectului au fost elevii claselor din ciclul primar, gimnazial şi liceal la
care se adaugă clasele Seminarului Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul” şi Şcolii de Artă, cadrele
didactice și comunitatea locală/ regională. Proiectul este finalizat, a contribuit la asigurarea
infrastructurii adecvate de învăţământ şi a condiţiilor optime pentru elevii din zonă și va conduce
la furnizarea de persoane cu calificare superioară pe piaţa muncii, crearea de noi locuri de muncă
şi creşterea productivităţii muncii, implicit dezvoltarea economică a zonei, bazată pe cunoaştere.
Proiectul „Reabilitare Colegiul Naţional Dinicu Golescu” derulat în perioada 02.06.2011-01.12.2013
a avut un buget de 2.691.050,29 lei și a primit finanțare prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI
3.4-Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Aplicantul a
fost municipiul Câmpulung, iar principalele activități din proiect au vizat: reabilitare faţade, lucrări
interioare de reabilitare (finisaje interioare, pardoseli, refuncţionalizarea circuitului din cadrul
bucătăriei), lucrări la instalaţia electrică interioară la demisol şi parter, lucrări la instalaţia sanitară,
lucrări exterioare (canalizare de incintă, reabilitare suprafeţe betonate/ asfaltate). Grupul ţintă s-a
constituit din elevi din mediul rural şi urban, elevi de etnie roma şi elevi cu cerinţe educaţionale
specifice. Cei mai importanţi beneficiari ai proiectului au fost elevii claselor din ciclul primar,
gimnazial şi liceal, cadrele didactice și comunitatea locală/ regională. Proiectul este finalizat și a
făcut parte dintr-o iniţiativă complexă de investiţii a autorităţii publice locale de reabilitare a
infrastructurii educaţionale din municipiul Câmpulung. În această direcţie au fost făcute o serie de
lucrări de reabilitare la unităţile de învăţământ din municipiu cu scopul de a asigura un proces
educaţional la standarde europene.
Strategia de Dezvoltare Locală vizează realizarea de proiecte ce urmăresc dezvoltarea
infrastructurii școlare sub aspectul reabilitării, dotării școlilor și cabinetelor medicale școlare,
precum și formarea personalului didactic și didactic auxiliar în vederea desfășurării unui act
educațional care îndeplinește standardele naționale și europene.
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2. Identificarea teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea
DLRC
2.1 Prezentarea generală a teritoriului SDL
2.1.1 Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului
În ceea ce privește decizia referitoare la delimitarea exactă a teritoriului SDL aceasta aparține
Asociației Grupului de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL astfel încât sunt respectate condițiile
locale și viziunea privind dezvoltarea strategică, stabilită prin SDL, ce are la bază o analiză
diagnostic a nevoilor și a problemelor ce se doresc a fi eliminate. Procesul de delimitare a
teritoriului SDL a vizat analiza întregului teritoriu al municipiului Câmpulung.
Teritoriul SDL a fost delimitat pornindu-se de la prevederile Planului Urbanistic General (PUG)
pentru a îndeplini condițiile de dimensiune și de coerență și să cuprindă cel puțin un ZUM alături
de zona urbană funcțională aferentă. Deoarece la nivelul Planului Urbanistic General al
municipiului Câmpulung nu sunt delimitate ZUM pentru delimitarea teritoriului SDL s-a avut în
vedere distribuția gospodăriilor pe unități teritoriale de referință la nivelul întregului municipiu.
Primul pas în delimitarea Zonelor Urbane Marginalizate a constat în excluderea zonelor vizate de
proiectul „Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din
zona de nord a Municipiului Câmpulung”.
Zona de intervenție vizată de proiectul „Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a
persoanelor defavorizate din zona de nord a municipiului Câmpulung” este formată din: Str. Traian
(limita de Nord a orașului)-Str. Negru Vodă-Str.Colonel Stănescu, trecând podul peste Râul
Târgului-Str.Lt.Dumitru Lazea-Str. Emil Gârleanu-Str. Dr. N. Falcoianu până la intersecția cu
Bulevardul I.C. Brătianu-Bulevardul I.C.Brătianu până la intersecția cu Str.Lt.Dumitru Lazea.
Următorul pas a constat în delimitarea teritoriului pe baza prevederilor Planului Urbanistic
General. Teritoriul vizat de analiză este format din următoarele unități teritoriale de referință
(UTR): UTR 4, UTR 5, UTR 7, UTR 9, UTR 10, UTR 12, UTR 13, UTR 14.
Pornind de la unitățile teritoriale de referință precizate anterior s-a urmărit analiza situației
existente la nivelul a 5 posibile Zone Urbane Marginalizate (ZUM) împreună cu zona urbană
funcțională din care fac parte acestea. Fiecare din zonele urbane analizate cuprind artere care sunt
dezavantajate pe anumite criterii conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate ceea ce justifică
includerea în analiză. În urma Studiului de referință realizat s-a stabilit că teritoriul SDL este format
din următoarele ZUM: Zona 2-Grui, Zona 4-Pescăreasa, Zona 5-Cazărmilor.
ZUM 2-Grui se suprapune cu UTR 13 și UTR 14 și este formată din următoarele artere: Revoluției,
Gruiului, Iezer, Ion Ticaloiu, Magurii, Poligonului, Gen. Dragalina, Lt. Col. Nicolae Popp,
Privighetorii, Gen. Grigore Grecescu, Bucovinei, Dragos Voda, Matei Draghiceanu, Plevnei,
Transilvaniei, Zavoiului. ZUM 4-Pescăreasa se suprapune cu UTR 5 și este formată din următoarele
artere: Fratii Sandescu, Georgeta Moloiu Gherasim, Godeni, Islaz, Soseaua Nationala, Aleea
Pescareasa, Drumul Uzinei, Valea Unchiasului, Decovilului, Gradistei. ZUM 5-Cazărmilor se
suprapune cu UTR 7 și este formată din următoarele artere: Valea Furnicii, Gheorghe Mitu,
Leculesti, Grigore Alexandrescu, Chilii, Pirseni, Livadiei, Valea Barbusii, Marasti, Izvorului, Mircesti.
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Toate cele 3 zone menționate îndeplinesc indicatorii cheie pentru validarea zonelor ca fiind
marginalizate ceea ce justifică includerea acestora în teritoriul SDL.
2.1.2 Principalele caracteristici geografice
Zona Pescăreasa este situată la Sud față de centrul orașului, Zona Cazărmilor este situată la
Sud-Est față de centrul orașului, iar Zona Grui este situată la Nord față de centrul orașului. Distanța
din Zona Pescăreasa până la Primăria Municipiului Câmpulung, județul Argeș este de 5 km, iar
distanța existentă din Zona Cazărmilor, respectiv Grui până la Primăria municipiului este de 2 km.
De asemenea, zonele ce constituie teritoriul SDL în care locuiește comunitatea sunt intravilane
situate la periferia municipiului Câmpulung. Aceste zone s-au format înaintea anul 1990, Zona
Pescăreasa fiind constituită în jurul castrului Roman, unde există conturate urme de locuire getodacice din sec II-I î.d.Hr. care aparțin culturii dacice târzii. Zona Cazărmilor s-a constituit prin
așezarea de nomazi care și-au făcut casele în zonă, acolo fiind vatra orașului, iar Zona Grui s-a
întemeiat după anul 1978 pentru fabrica de fibre sintetice.
2.1.3 Patrimoniul natural
Teritoriul SDL este caracterizat de următoarele forme de relief: munți, dealuri, podișuri
piemontane, iar presiunea atmosferică prezintă o repartiție neuniforma ce determină oscilații în
mersul diurn. Vântul este cel mai dinamic element pe fondul general al circulației maselor de aer,
datorită condițiilor locale ale unității de relief. Contactul cu muntele influentează caracteristicile
locale ale vremii datorită faptului că munții se termină brusc, prin versanți cu panta mare, iar
masele de aer care reusesc sa traverseze masa montană coboară brusc în depresiunile de contact
generând astfel efectele föehnale. Apele subterane depind de raportul dintre rocile permeabile și
cele impermeabile, ca și de succesiunea cutelor, astfel în Zona Pescăreasa rocile oligocene, fiind
bogate în sulf, au permis mineralizarea apelor freatice și determină existența de izvoare minerale.
De asemenea, Râul Târgului, de la Zona Pescăreasa până la Mihăești, curge de-a lungul unui
sinclinal restul având căderi gradate spre vest până la Raul Doamnei, care are valea cea mai
adancă. Diversitatea mare a formelor și unităților de relief, structura litologică, clima și vegetația,
au avut o mare influență în formarea și repartiția geografică a solurilor. Astfel că, zona invelișului
de sol este bine dezvoltată și variată constituind o resursă foarte importantă de care este legată
vegetația spontană, dezvoltarea agriculturii și nu numai. La nivelul teritoriului SDL există în zona
Pescăreasa o cale ferată care separă populația de punctul de acces spre oraș reprezentat de
Șoseaua Națională. În celelalte două Zone Urbane Marginalizate nu există bariere (naturale sau
construite) care să separe zona din teritoriu SDL de restul orașului (un râu, un deal, o pădure, o
cale ferată etc.). Din punct de vedere al riscurilor de mediu, zona Pescăreasa este inundabilă în
comparație cu zona Grui și zona Cazărmilor în care nu se prezintă pericole de inundații.
2.1.4 Patrimoniul arhitectural și cultural
Din punct de vedere al patrimoniului arhitectural și cultural la nivelul teritoriul SDL, pe strada
Revoluției, există o parte din Situl urban „Orașul istoric Câmpulung” datat în sec XIII-sec XX, de
asemenea, pe aceeași stradă alte monumente sunt: Ansamblul vilei Drăghiceanu (datat în anul
1906), Vila Drăghiceanu (datat în anul 1906), Vila Rahivan (înc. sec. XX) și parcul (datat în anul
1906). Datată ca monument în anul 1930 Vila Prager este situată pe strada General Dragalina. Tot

19

la nivelul teritoriului SDL există Biserica „Tuturor Sfinților” datată în anul 1833, aceasta fiind situată
pe Șoseaua Națională.
2.2. Comunitatea marginalizată din teritoriul SDL (inclusiv ZUM)
2.2.1 Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL
Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC (Dezvoltarea Locală aflată
în Responsabilitatea Comunității) s-a realizat Studiul de referință la nivelul teritoriului SDL (ZUM și
zona urbană funcțională aferentă). Acest studiu este fundamentat pe metodologia de eșantionare
și pe utilizarea unor instrumente de cercetare ce vor fi prezentate în continuare.
Metodologia de eșantionare utilizată în Studiul de referință este o metodă probabilistă de
eșantionare la nivelul teritoriului: eșantionarea aleatoare sistematică. În cadrul studiului,
populația totală vizată este reprezentată de totalitatea gospodăriilor din cadrul teritoriului SDL,
date puse la dispoziție de Primăria Municipiului Câmpulung. Pornind de la dimensiunea populației
totale și volumul eșantionului calculat inițial s-a determinat dimensiunea corectată a eșantionului,
astfel încât să fie asigurată reprezentativitatea mărimii eșantionului la nivelul populației din
teritoriul SDL, conform Anexei 3.
Scopul Studiului de referință este reprezentat de furnizarea datelor statistice care să
fundamenteze Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele distincte, inclusiv
ZUM, din teritoriul SDL pe care Asociația Grupul De Acțiune Locală Câmpulung Muscel vizează să le
soluționeze. Studiul de referință este reprezentativ statistic la nivelul populației din teritoriul SDL
ceea ce permite analiza fiecărei zone distincte delimitate în teritoriul SDL în vederea furnizării
datelor statistice cu privire la caracteristicile demografice și socio-economice a fiecărei zone
distincte, nevoile persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza
teritoriului SDL și a fiecărei zone distincte incluse (în special a celor din zona/ zonele marginalizate)
și principalele probleme cu care se confruntă populația din fiecare zonă distinctă a teritoriului
SDL. Astfel, s-au folosit atât metode cantitative, cât și calitative.
Metoda cantitativă a constat în realizarea sondajului de opinie la nivelul gospodăriilor din
teritoriul SDL, selectate pe baza metodologiei de eșantionare, instrumentul utilizat în realizarea
sondajului fiind chestionarul, conform Anexei 3. Pentru a identifica persoanele din comunitatea
marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, precum și tipul de comunitate roma
sau non-roma, studiul de referință a cules informații pentru toate zonele distincte din teritoriul
SDL, în special zona/ zonele urbane marginalizate (ZUM), cu privire la următoarele aspecte:
componența gospodăriei, documente, educație, sănătate, ocupare, surse de venit și cheltuieli ale
gospodăriei, locuire și dinamica familială.
În ceea ce privește metoda calitativă utilizată pentru fundamentarea Studiului de referință s-au
elaborat ghiduri de interviu pentru 2 tipuri de focus-grupuri la care au participat femei și bărbați,
romi și non-romi: focus-grup realizat cu persoane cu vârsta de 15+ ani din ZUM și zona funcțională
aferentă și focus-grup realizat cu reprezentanții instituționali și specialiști de la nivel local, totodată
fiind stabilite și criterii de selecție care să asigure reprezentativitatea, conform Anexei 3.
La nivelul fiecărui focus-grup realizat cu persoane fizice din zonele urbane marginalizate, respectiv
cu reprezentanții instituționali și specialiști de la nivel local s-au discutat aspecte referitoare la
următoarele domenii: infrastructură și locuire, educație și statutul ocupațional al adulților,
veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, sociale,
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medicale, medico-sociale etc.), organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara
comunității (cu comunitatea nemarginalizată, cu primăria, cu serviciile publice etc.) și imaginea
publică a zonei.
2.2.2 Validarea și declararea zonelor urbane marginalizate
Studiul de referință a presupus analiza situației la nivelul a 5 posibile Zone Urbane Marginalizate
(ZUM) alături de zonele învecinate nemarginalizate asupra cărora ZUM au impact, adică zona
urbană funcțională din care fac parte acestea din cadrul Municipiului Câmpulung.
În vederea validării Zonelor Urbane Marginalizate chestionarul utilizat ca bază a Studiului de
referință conține întrebări care permit calculul indicatorilor cheie pentru validarea Zonelor Urbane
Marginalizate la nivelul fiecărei zone disticte. Astfel, întrebările din chestionar care permit calculul
indicatorilor cheie sunt următoarele: E4. Care este numărul persoanelor cu vârsta între 15-64 ani
în gospodărie?, E4.1. Câte dintre acestea nu au mai mult de 8 clase (gimnaziu)? D3. Există
persoane cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice?
D3.1. Dacă Da, care este numărul acestora?, C1. Câte persoane sunt în gospodăria
dumneavoastră? C2.4. Categoria de vârstă (în ani împliniți):, O2. Vă rugăm să precizați numărul de
persoane cu vârsta între 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii și nici nu
urmează o formă de învățământ:, D4. Dumneavoastră sau un membru al gospodăriei, dețineți acte
de proprietate asupra locuinței?, L8. Câte persoane sunt în locuință?, L9. Câți metri pătrați are
locuința?
În urma prelucrării datelor culese ca urmare a procesului de intervievare au fost validate 3 zone ca
fiind Zone Urbane Marginalizate conform valorilor indicatorilor cheie din Tabel 1. din Model Cadru
Strategie de Dezvoltare Locală. Cele trei Zone Urbane Marginalizate validate sunt: Zona 2-Grui,
Zona 4-Pescăreasa, Zona 5-Cazărmilor.
Toate cele 3 zone (Grui, Pescăreasa, Cazărmilor) îndeplinesc simultan cele trei condiții: nivel
scăzut de capital uman, nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și condiții de locuire precară.
Indicatorii: La nivelul Zonei Urbane Marginalizate Grui indicatorii cheie au următoarele valori:
Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)-13%, proporția
persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice-9%,
proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația totală-21,1%, proporția persoanelor de
15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF,
întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ-23,3%,
proporția locuințelor supra-aglomerate (<15,33 m2 pe persoană)-10,5%, nesiguranță locativă:
proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală-12,2%.
La nivelul Zonei Urbane Marginalizate Pescăreasa indicatorii cheie au următoarele valori:
Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)-30%, proporția
persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice-8,4%,
proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația totală-17,5%, proporția persoanelor de
15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF,
întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ-44,8%,
proporția locuințelor supra-aglomerate (<15,33 m2 pe persoană)-27,8%, nesiguranță locativă:
proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală-19,4%.
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La nivelul Zonei Urbane Marginalizate Cazărmilor indicatorii cheie au următoarele valori:
Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit maxim 8 clase (gimnaziu)-23,7%, proporția
persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice-10,2%,
proporția copiilor și adolescenților (0-17 ani) din populația totală-14,3%, proporția persoanelor de
15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF,
întreprindere individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o formă de învățământ-31,2%,
proporția locuințelor supra-aglomerate (<15,33 m2 pe persoană)-27,9%, nesiguranță locativă:
proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală-16%.
Etapa de validare a celor 3 Zone Urbane Marginalizate a fost urmată de etapa de declarare a ZUM
care au fost selectate pentru intervenții DLRC prin intermediul Deciziei GAL privind teritoriul SDL
și declararea Zonei/lor Urbane Marginalizate vizată/ vizate din teritoriul SDL care în prealabil au
fost validate (vezi Anexa 5). Decizia a fost luată de autoritățile publice locale în cooperare cu
partenerii relevanți pentru abordarea DLRC.
Deoarece Strategia de Dezvoltare Locală vizează mai multe Zone Urbane Marginalizate trebuie
menționat faptul că Zonele Urbane Marginalizate către care se adresează Strategia de Dezvoltare
Locală au aceleași particularități (același grup țintă și aceleași nevoi).
Din punct de vedere al caracteristicilor demografice în toate cele trei Zone Urbane Marginalizate
de la nivelul municipiului Câmpulung ponderea persoanelor de gen feminin este mai ridicată față
de ponderea persoanelor de gen masculin. În ceea ce privește distribuția populației din cele trei
zone pe categorii de vârstă se evidențiază faptul că cea mai ridicată pondere revine persoanelor
cu vârsta între 30-54 ani.
La nivelul celor 3 Zone Urbane Marginalizate peste 15% dintre persoane se află în risc de sărăcie
(19,7%-zona Grui; 43,4%-zona Pescăreasa, 31,4%-zona Cazărmilor). În ceea ce privește ponderea
persoanelor care se confruntă cu o deprivare materială severă este de remarcat faptul că în toate
cele 3 Zone Urbane Marginalizate peste jumătate din populație se află în această situație
(56,7%-zona Grui; 86,8%-zona Pescăreasa, 85,7%-zona Cazărmilor).
De asemenea, în toate cele 3 zone peste 10% dintre persoane trăiesc în gospodării cu o intensitate
extrem de redusă a muncii (10,6%-zona Grui; 20,2%-zona Pescăreasa, 18,2%-zona Cazărmilor).
Referitor la condițiile de locuire este de remarcat faptul că la nivelul celor 3 zone suprafața medie
care revine unei persoane este de 13 mp sau mai redusă decât această valoare (13 mp-zona Grui;
10mp-zona Pescăreasa, 9,9 mp-zona Cazărmilor). În ceea ce privește existența copiilor și tinerilor
ai străzii, respectiv a persoanelor fără adăpost în toate cele 3 Zone Urbane Marginalizate localnicii
au specificat că există astfel de cazuri.
Din punct de vedere al ofertei locurilor de muncă, rezultatele studiului de referință au evidențiat
faptul că cei mai mulți dintre rezidenții zonelor Grui (55,6%), Pescăreasa (72,8%), Cazărmilor (86%)
consideră că populația aptă pentru a munci nu își poate găsi un loc de muncă în municipiu,
deoarece oferta locurilor de muncă este foarte redusă. Venitul mediu pe gospodărie la nivelul
celor trei zone este sub 2.400 lei. Venitul mediu pe gospodărie în zona Grui este de 2.361,8 lei, în
zona Pescăreasa este de aproximativ 1.917 lei, în zona zona Cazărmilor este de 2.232 lei, indiferent
de sursa de proveniență a acestuia.
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Prin urmare, pornind de la analiza caracteristicilor grupului țintă și a nevoilor din Zonele Urbane
Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor, Strategia de Dezvoltare Locală se adresează către
zone care au aceleași particularități.

2.3. Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL
2.3.1 Populația și caracteristicile demografice
Pentru a cunoaște teritoriul SDL și Zonele Urbane Marginalizate din care este constituit, în
continuare vor fi prezentate date privitoare la descrierea populației din teritoriul SDL (numărul de
locuitori, structura populației, nivelul de educație și calificare a persoanelor adulte, participarea la
educație a copiilor, tendințele demografice).
Potrivit datelor furnizate de Primăria municipiului Câmpulung, în componența teritoriului SDL se
regăsesc 1.183 gospodării. Datele înregistrate la ultimul recensământ arată că într-o gospodărie
există în medie 3 persoane, prin urmare, la nivelul teritoriului SDL numărul de persoane este de
aproximativ 12.549 persoane. În ceea ce privește zona Grui, numărul de locuitori este de
aproximativ 8.400 locuitori, în timp ce Zona Pescăreasa numără aproximativ este de 2.571
persoane, iar în zona Cazărmilor numărul de locuitori este de aproximativ 1.578 locuitori.
Conform rezultatelor obținute în urma studiului de referință, în ceea ce privește distribuția
populației pe categorii de vârstă, ponderea copiilor (0-17 ani) din teritoriul vizat este de 19,4%, iar
a tinerilor cu vârsta între 18-29 ani este de 9,2%. Ponderea 35,5% reprezintă persoanele care au
între 30 și 54 ani, iar persoanele cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani sunt în proporție de 20%.
Persoanele vârstnice ocupă o pondere de 15,9% din totalul populației. Dintre locuitorii teritoriului,
52,1% sunt de gen feminin, iar 47,9% sunt de gen masculin. Din totalul populației de la nivelul
teritoriului SDL, 93,8% sunt persoane de etnie română, iar 6,2% sunt de etnie roma. Referitor la
zona Grui, din numărul total de persoane 52,3% sunt de gen feminin, iar 47,7% sunt de gen
masculin. Analizând distribuția populației pe categorii de vârstă, se poate preciza că 35,4% dintre
persoane au vârsta cuprinsă între 30 și 54 ani, 24,8% dintre locuitorii zonei au vârsta cuprinsă în
intervalul 55-64 ani, 12,7% dintre locuitori sunt persoane vârstnice (65 ani și peste), 6% reprezintă
proporția tinerilor cu vârsta între 18-29 ani. Ponderea copiilor (0-17 ani) din totalul populației din
zona Grui este de 21,1%. Aproximativ toate persoanele din ZUM sunt de etnie română (99%), doar
1% dintre localnici sunt de etnie roma. Dintre locuitorii zonei Pescăreasa, 50,6% sunt de gen
feminin, iar 49,4% de gen masculin. Rezultatele studiului evidențiază următoarea distribuție a
populației pe categorii de vârstă: 35,6% sunt persoane cu vârsta între 30-54 ani, 19,4% reprezintă
persoanele vârstnice, 17,5% dintre locuitori sunt copii (0-17 ani), 16,6% sunt tineri cu vârsta între
18-29 ani, iar 10,9% dintre persoane sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani. Populația
din zona Cazărmilor este formată în proporție de 54,4% din persoane de gen feminin și 45,6% din
persoane de gen masculin. Toate persoanele din zonă sunt de etnie română, astfel zona
Cazărmilor este o comunitate non-roma. Ponderea copiilor (0-17 ani) în ZUM este de 14,3%, în
timp ce tinerii (18-29 ani) sunt în proporție de 9,5%. Persoanele care au între 30 și 54 ani
reprezintă o pondere de 36% din totalul populației. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 55-64 ani
sunt în proporție de 15%, iar cele vârstnice, de 65 ani și peste, reprezintă 25,2%.
O analiză a nivelului de educație și calificare a adulților de la nivelul teritoriului SDL scoate în
evidență o pondere de 51,5% a adulților ce au absolvit nivelul de studii liceal. Ponderea de 22,7%
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este reprezentată de adulții care au studii gimnaziale finalizate, 18,2% reprezentând persoanele de
18 ani și peste cu studii universitare. Nivelul primar este absolvit de 4,2% adulți din totalul adulților
din teritoriul vizat, 2% au absolvit nivelul postuniversitar, iar 1,4% dintre locuitori sunt fără studii.
În urma rezultatelor obținute din Studiul de referință în zona Grui s-a constatat o pondere de 55%
a adulților care au absolvit nivelul liceal, 22,8% este reprezentată de adulții care au studii
universitare, pe când 18,4% au absolvit nivelul gimnazial de studii. Nivelul postuniversitar este
absolvit de 1,8% din totalul adulților din zona Grui. Tot 1,8% dintre adulți au absolvit nivelul
primar, iar 0,2% nu au absolvit niciun ciclu de studii. La nivelul Zonei Urbane Marginalizate
Pescăreasa, cei mai mulți adulți au absolvit nivelul liceal (46,6%). O pondere de 28% este
reprezentată de adulții care au absolvit nivelul gimnazial, pe când 9,8% au absolvit nivelul
universitar. Nivelul primar este absolvit de 8% din totalul persoanelor adulte, iar o pondere de
4,2% revine celor fără studii. Nivelul postuniversitar este absolvit de 3,4% din totalul adulților din
zonă. Studiul de referință evidențiază de asemenea, în zona Cazărmilor, o pondere de 44,5% din
totalul adulților care au absolvit nivelul liceal. O pondere de 32,5% este reprezentată de adulții
care au studii gimnaziale, iar 13,5% au absolvit studii universitare. Nivelul primar este absolvit de
7,9% din totalul adulților din zonă, iar persoanele adulte fără studii reprezintă 1,6%.
Participarea la educație a copiilor (0-17 ani) în teritoriul SDL și în zonele aferente, se prezintă
astfel: în teritoriul SDL, 93,8% dintre gospodăriile în care există copii cu vârstă antepreșcolară/
preșcolară aceștia sunt înscriși la creșă/ grădiniță, iar 95,9% din totalul copiilor cu vârstă școlară (617 ani) sunt înscriși într-o formă de învățământ; în zona Grui 94,9% dintre copiii cu vârstă școlară
sunt înscriși într-o formă de învățământ, iar la nivelul eșantionului, în gospodăriile în care există
copii cu vârstă antepreșcolară/ preșcolară, aceștia sunt înscriși la creșă/ gradiniță; în zona
Pescăreasa, 85,7% dintre gospodăriile în care sunt copii cu vârstă antepreșcolară/ preșcolară,
aceștia sunt înscriși la creșă/ grădiniță, iar 96,8% dintre acestea copii cu vârsta 6-17 ani sunt
înscriși într-o formă de învățământ; în zona Cazărmilor, în gospodăriile în care există copii cu vârstă
antepreșcolară/ preșcolară acești sunt înscriși la grădiniță/ creșă și toți copii cu vârstă școlară sunt
înscriși într-o formă de învățământ. Rezultatele obținute în urma studiului de referiță evidențiază o
rată a abandonului școlar în anul școlar 2016-2017 de 2,1% la nivelul teritoriului SDL, și o rată a
părăsirii timpurii a școlii de 6,1%. Rata abandonului școlar în anul 2016-2017 în Zona Pescăreasa
este de 10%, iar rata părăsirii timpurii a școlii în zonă este de 22,2%. Printre motivele menționate
de respondenți în ceea ce privește motivele abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii se
regăsesc plecarea în străinătate și lipsa banilor. În Zonele Urbane Marginalizate Grui și Cazărmilor,
atât rata părăsirii timpurii a școlii cât și rata abandonului școlar sunt nule.
Având în vedere proporția populației de 15-64 ani care a absolvit maxim 8 clase, în teritoriul vizat,
aceasta este de 18,4%. Proporția acestora este de 13% în zona Grui, 30% în zona Pescăreasa,
23,7% în zona Cazărmilor.
La nivelul celor trei Zone Urbane Marginalizate, ponderea persoanelor cu dizabilități, boli cronice
sau alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice este de 9%. Cea mai ridicată pondere revine
zonei Cazărmilor (10,2%), următoarea pondere este înregistrată în zona Grui (9%), iar în zona
Pescăreasa 8,4% sunt persoane cu dizabilități, boli cronice sau alte afecțiuni ce le limitează
activitățile zilnice.
În ceea ce privește tendințele demografice, persoanele adulte cu vârsta între 30-54 ani sunt
preponderente la nivelul celor trei ZUM (reprezentând 35,5% din totalul populației), cea mai mare
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pondere fiind înregistrată la nivelul zonei Cazărmilor (36%), în zonele Pescăreasa și Grui ponderea
acestora este de 35,6%, respectiv 35,4%. În teritoriul SDL, ponderea copiilor (19,4%) depășește
pondere persoanelor vârstnice (15,9%), aceeași situație este întâlnită și în zona Grui unde copiii
dețin o pondere de 21,1%, iar persoanele vârstnice sunt în proporție de 12,7%. În zonele
Pescăreasa și Cazărmilor proporție persoanelor vârstnice o depășește pe cea a copiilor.
2.3.2 Ocupare, mediul de afaceri și protecţie socială
Conform rezultatelor, la nivelul teritoriului SDL sunt 422 persoane ocupate din care 51,4% sunt
persoane de gen masculin, iar 48,6% persoane de gen feminin. De asemenea, distribuția
persoanelor ocupate în funcție de categoria de vârstă se prezintă astfel: 15-29 ani (9,2%), 30-44
ani (47%), iar 45-64 ani (43,8%). Potrivit analizei, persoanele ocupate în funcție de sectorul de
activitate sunt repartizate astfel: 66,1%-servicii, 10,2%-producție, 9,7%-industrie, 8,1%-comerț,
5%-construcții, 0,9%-agricultură. În zona Grui sunt înregistrate 298 persoane ocupate din care
50,7% persoane de gen masculin, iar 49,3% persoane de gen feminin. În această zonă distribuția
persoanelor în funcție de categoria de vârstă se prezintă astfel: 15-29 ani-8,4%, 30-44 ani-46%, iar
45-64 ani-45,6%. Potrivit datelor, zona Grui prezintă următoarea clasificare a persoanelor ocupate
în funcție de sectoarele de activitate: 68,7%-servicii, 9,1%-industrie, 8,4%-producție, 8,1%-comerț,
4,7%-construcții, 1%-agricultură. zona Pescăreasa prezintă 83 persoane ocupate din care 55,4%
persoane de gen masculin, iar 44,6% persoane de gen masculin. Ponderile înregistrate pentru
persoanele ocupate din zona Pescăreasa în funcție de categoria de vârstă sunt următoarele: 15-29
ani-14,7%, 30-44 ani-51,6%, 45-64 ani-33,7%. Distribuția în funcție de sectorul de activitate în Zona
Pescăreasa se prezintă astfel: servicii-57,9%, producție-16,9%, comerț-10,8%, industrie-8,4%,
construcții-6%. În zona Cazărmilor sunt 41 persoane ocupate din care 51,2% sunt de gen feminin,
iar 48,8% sunt de gen masculin. Distribuția persoanelor ocupate din zona Cazărmilor în funcție de
categoria de vârstă este: 15-29 ani-4,9%, 30-44 ani-43,9%, 45-64 ani-51,2%. De asemenea, se
prezintă următoarea situația a persoanelor ocupate în funcție de sectorul de activitate: 63,4%servicii, 17,1%-industrie, 9,8%-producție, 4,9%-construcții, 2,4%-comerț, 2,4%-agricultură.
Potrivit studiului, la nivelul teritoriului SDL tinerii (16-24 ani) care nu sunt încadrați în muncă și nici
nu urmează o formă de educație sau formare, șomeri, persoane inactive sunt într-o pondere de
14,9%. Totodată, în cadrul celor 3 Zone Urbane Marginalizate au fost observate următoarele
ponderi pentru acest indicator: 8,7%-zona Grui, 28,6%-zona Pescăreasa, 10%-zona Cazărmilor.
Analiza datelor cu privire la proporția persoanelor de 15-64 ani care nu sunt încadrate pe piața
formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără
angajați - patron sau administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere individuală, liber profesionist)
și nici nu urmează o formă de învățământ indică o pondere de 29,6% la nivelul teritoriului SDL,
23,3% în zona Grui, 44,8% în zona Pescăreasa și 31,2% în zona Cazărmilor.
Conform rezultatelor din studiu o pondere de 20,7% dintre locuitorii din teritoriul SDL afirmă că
afacerile locale satisfac nevoile comunității, iar 79,3% afirmă contrariul. Totodată, în teritoriului
SDL 62,7% dintre rezidenți consideră că populația aptă pentru a munci nu își poate găsi un loc de
muncă, oferta locurilor de muncă fiind foarte redusă, 24,4% precizează că populația își poate găsi
un loc de muncă într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni), iar 12,9% susțin că populația își poate
găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni). În zona Grui 78,8% dintre localnici
consideră că afacerile locale nu satisfac nevoile comunității, iar 21,2% afirmă contrariul. O pondere
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de 55,6% revine rezidenților din zona Grui care afirmă că populația aptă pentru a munci nu își
poate găsi un loc de muncă în municipiu, deoarece oferta locurilor de muncă este foarte redusă,
30,9% consideră că populația își poate găsi un loc de muncă într-o perioadă lungă de timp (4-6
luni), iar 13,5% precizează că populația își poate găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă de
timp (1-3 luni). În zona Pescăreasa 76,7% dintre persoane afirmă că afacerile locale nu satisfac
nevoile comunității, iar 23,3% persoane afirmă contrariul. În cadrul acestea zonei 72,8% dintre
locuitorii consideră că populația aptă pentru a munci nu își poate găsi un loc de muncă, oferta
locurilor de muncă fiind foarte redusă, 12,6% menționează că populația își poate găsi un loc de
muncă într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni), iar 14,6% sunt de părere că populația își poate găsi
un loc de muncă într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni). În zona Cazărmilor 12% dintre rezidenții
consideră că afacerile locale satisfac nevoile comunității, iar 88% menționează contrariul.
Totodată, în această zonă 86% dintre rezidenți susțin că populația aptă pentru a munci nu își poate
găsi un loc de muncă, oferta locurilor de muncă fiind foarte redusă, 10% precizează că locuitorii își
pot găsi un loc de muncă într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni), iar 4% menționează că populația
își poate găsi un loc de muncă într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni).
La nivelul teritoriului SDL venitul mediu pe gospodărie este de 2.248 lei, gospodăriile având
următoarele surse de venit: 57,8%-venit salarial, 51,3%-pensie, 29,1%-alocație copii, 5,8%indemnizație handicap, 1,3%-ajutoare sociale, 1,3%-bursă socială școlară, 0,6%-alocație de sprijin,
0,6%-ajutor de șomaj. În acest context 44,6% dintre gospodării susțin că veniturile nu ajung pentru
strictul necesar, 49,7% precizează că venitul gospodăriei ajung pentru stricul necesar, iar 5,7%
afirmă că venitul permite cheltuieli peste strictul necasar. În teritoriul SDL situația cheltuielilor
gospodăriilor se prezintă astfel: 75,1% este ponderea gospodăriilor care menționează că nivelul
cheltuielilor va crește în următorii 3 ani, 22,3% este ponderea gospodăriilor care precizează că
nivelul cheltuielilor va rămâne la fel, iar 2,6% indică ponderea gospodăriilor care afirmă că nivelul
cheltuielilor se va diminua. La nivelul zonei Grui a fost înregistrat un venit mediu pe gospodărie de
2.361,8 lei și următoarea situație a surselor de venit din gospodării: 60,9%-venit salarial, 47,8%pensie, 27,2%-alocație copii, 7,1%-indemnizație handicap, 1,3%-bursă socială școlară, 1%-ajutoare
sociale, 0,6%-alocație de sprijin, 0,6%-ajutor de șomaj. În această zonă veniturile gospodăriei au
fost apreciate astfel: 57,5% dintre rezidenți susțin că veniturile ajung numai pentru stricul necasar,
37,3% afirmă că veniturile nu ajung pentru stricul necasar, iar 5,2% precizează că veniturile lunare
permit cheltuieli peste stricul necasar. În cadrul zonei, 77,8% dintre locuitori apreciază că nivelul
cheltuielilor gospodăriei va crește în următorii 3 ani, 19% afirmă că nivelul cheltuielilor va rămâne
la fel, iar 3,2% menționează că nivelul cheltuielilor se va diminua. În zona Pescăreasa venitul mediu
pe gospodărie este de 1.917 lei. Veniturile pe gospodărie în această zonă provin din următoarele
surse de venit: 53,4%-pesie, 51,5%-venit salarial, 34%-alocație copii, 5,8%-indemnizație handicap,
3,9%-ajutoare sociale, 2,9%-bursă socială școlară, 1,9%-alocație de sprijin, 1%-ajutor de șomaj. La
nivelul gospodăriilor din zona Pescăreasa veniturile permit strictul necesar în 38,8% dintre
gospodării, nu ajung pentru strictul necesar în cazul a 52,5% dintre gospodării și permit cheltuieli
peste strictul necesar în cazul a 8,7% dintre gospodării. Situația cheltuielilor gospodăriilor pentru
următorii 3 ani în Zona Pescăreasa se prezintă astfel: 71,3%-nivelul cheltuielilor în următorii 3 ani
va crește, 27,7%-nivelul cheltuielilor va rămâne la fel, iar 1%-nivelul cheltuielilor gospodăriei va
scădea. În zona Cazărmilor venitul mediu pe gospodărie este de 2.232 lei, iar la nivelul
gospodăriilor surse de venit provin din: 75,5%-pensie, 51%-venit salarial,30,6%-alocație copii, 2%26

indemnizație handicap. Astfel, 73,5% dintre gospodării apreciază că veniturile nu ajung pentru
strictul necesar, 24,5% consideră că veniturile ajung doar pentru strictul necesar, iar 2% susțin că
veniturile le permit cheltuieli peste structul necesar. De asemenea, zona Cazărmilor prezintă
următoarea situație a cheltuielilor din gospodării pe următorii 3 ani: 66%-ponderea gospodăriilor
în care cheltuielile vor crește , 32% ponderea gospodăriilor în care cheltuielile vor rămâne la fel, iar
2%-ponderea gospodăriilor în care cheltuielr vor scădea în următorii 3 ani.
2.3.3 Locuire și acces la utilități
În conformitate cu rezultatele obținute, la nivelul teritoriului SDL în 19,1% dintre gospodării
rezidenții au afirmat că există copii și tineri ai străzii, iar în 18,3% au precizat că în teritoriul vizat
există persoane fără adăpost. În cadul celor 3 Zone Urbane Marginalizate au fost observate
următoarele ponderi în ceea ce privește situația copiilor și a tinerilor străzii: 26%-zona Grui, 5,8%zona Pescăreasa, 4%-zona Cazărmilor, respectiv următoarea situație pentru persoanele fără
adăpost: 25,3%-Zona Grui, 2,9%-Zona Pescăreasa, 6%-Zona Cazărmilor.
Numărul total al locuințelor din teritoriului SDL este de 3.681 locuințe dintre care 1,3%
(aproximativ 48 locuințe) sunt locuințe sociale. De asemenea, în cele 3 Zone Urbane Marginalizate
numărul total al locuințelor este: 2.556 locuințe-zona Grui, 615 locuințe-zona Pescăreasa, 510zona Cazărmilor. În acest context ponderea locuințelor sociale ce revine în fiecare ZUM se prezintă
astfel: 1,3% (aproximativ 33 locuințe sociale)-zona Grui, 2% ( aproximativ 12 locuințe sociale)-zona
Pescăreasa, iar în zona Cazărmilor nu există locuințe sociale.
În ceea ce privește tipul de locuințe, se poate menționa că la nivelul teritoriului SDL 67,5% dintre
locuințe sunt apartamente/ garsoniere la bloc, iar 32,5% sunt case. Analiza diagnostic a nevoilor,
resurselor și problemelor populației din cele 3 Zone Urbane Marginalizate prezintă următoarea
încadrare a tipurilor de locuință: în zona Grui sunt 89,7%-apartamente/ garsoniere la bloc și
10,3%-case; în zona Pescăreasa sunt 67%-case și 33%-apartamente/ garsoniere la bloc, iar în zona
Cazărmilor sunt numai case.
La nivelul teritoriul SDL în 85,8% dintre gospodării locuitorii dețin acte de proprietate asupra
locuinței, în timp ce în 14,2% dintre acestea se înregistrează nesiguranță locativă, locuitorii
neavând acte de proprietate asupra locuinței, aici încadrându-se și cazurile de chirie și moștenire.
De asemenea, în zona Grui gospodăriile în care locuitorii au acte de proprietate sunt într-o
proporție de 87,8%, iar diferența până la 100%, respectiv 12,2% indică ponderea gospodăriilor
care prezintă nesiguranță locativă, aici regăsindu-se și cazurile de chirie și moștenire. În ZUM
Pescăreasa în 80,6% dintre gospodării locuitorii dețin acte de proprietate asupra locuinței, iar
19,4% dintre acestea prezintă nesiguranță locativă. Totodată, în Zona Cazărmilor proporția
gospodăriilor în care persoanele dețin acte de proprietate este de 84%, în timp ce proporția
gospodăriilor în care persoanele nu dețin acte de proprietate asupra locuinței este de 16%.
Având în vedere proporția locuințelor supraaglomerate de la nivelul teritoriului SDL și a celor 3
Zone Urbane Marginalizate s-au identificat următoarele ponderi: 15,9%-teritoriul SDL, 10,5%-zona
Grui, 27,8%-zona Pescăreasa, 27,9%-zona Cazărmilor.
Referitor la starea și calitatea locuințelor din teritoriul SDL se poate preciza că 73,8% dintre
acestea au o stare bună, nu necesită reparații, 24,5% au o stare medie (necesită reparații), iar 1,7%
dintre locuințe au o stare precară (nu se poate locui). În cadrul zonei Grui starea și calitatea
locuințelor se prezintă astfel: 83,3% dintre locuințe au o stare bună care nu necesită reparații,
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15,7% au o stare medie care necesită reparații și doar 1% dintre locuințe prezintă o stare precară
(nu se poate locui). De asemenea, în zona Pescăreasa locuințele care au o stare bună sunt în
proporție de 53,4%, cele care au o stare medie (necesită reparații) în proporție de 42,7%, iar cele
care au o stare precară (nu se poate locui) în proporție de 3,9%. În Zona Urbană Marginalizată
Cazărmilor sunt înregistrate următoarele ponderi în ceea ce privește starea și calitatea locuințelor:
56%-locuințe cu o stare bună (nu necesită reparații), 42%-locuințe care au o stare medie (necesită
reparații) și 2%-locuințe cu o stare precară (nu se poate locui). O analiza generală a gradului de
mulțumire asupra locuinței evidențiază în teritoriul SDL următoarele: 45,7% dintre locuitori sunt
foarte mulțumiți de starea bunurilor din locuință, 43,3% sunt foarte mulțumiți de spațiile de
depozitare, 48,9% sunt foarte mulțumiți de amplasarea apartamentului în bloc/ amplasarea casei
în cartier, 50,6% sunt foarte mulțumiți de modul în care locuința este luminată în timpul zilei,
43,9% sunt foarte mulțumiți de modul în care locuința îi protezează de zgomotele din exteritor. De
asemenea, la nivelul zonei Grui rezidenții sunt foarte mulțumiți de: starea bunurilor din locuință50,8%, 47,9%-spațiile de depozitare, 54%-amplasarea apartamentului în bloc/ amplasarea casei în
cartier, 54,3%-modul în care locuința este luminată în timpul zilei, 51,2%-modul în care locuința
este protejată de zgomotele din exterior.
Conform rezultatelor, în zona Pescăreasa rezidenții precizează că sunt foarte mulțumiți de
următoarele aspecte: 35,8%-starea bunurilor din locuință, 37,9%-spațiile de depozitare, 38,9%amplasarea apartamentului în bloc/ amplasarea casei în carier, 42,7%-modul în care locuința este
luminată în timpul zilei, 35%-modul în care locuința îi protejează de zgomotele din exterior. În
zona Cazărmilor au fost înregistrate ponderi egale, de 44% pentru locuitorii care susțin că sunt
foarte mulțumiți de starea bunurilor din locuință, de spațiile de depozitare, respectiv de modul în
care locuința este luminată în timpul zilei și poderi.
Totodată, în zonă locuitorii au menționat într-o proporție de 38% că sunt foarte mulțumiți de
amplasarea apartamentului în bloc/ amplasarea casei în cartier și într-o proporție de 34% că sunt
foarte mulțumiți de modul în care locuința în protejează de zgomotele din exterior. În urma
studiului efectuat s-a constatat că în teritoriului SDL 8,1% dintre gospodării nu sunt dotate cu baie
și 4,9% nu au bucătarie, în zona Grui 2,6% dintre gospodării nu au baie și doar 1% nu dispun de
bucătărie, în zona Pescăreasa 28,2% dintre gospodării nu dispun de baie și 16,5% nu au bucătărie,
iar în zona Cazărmilor 26% dintre locuințe nu au baie și 6% nu dispun de bucătărie.
În teritoriul SDL gospodăriile dispun de următoarele utilități: 93,5%-apă curentă, 79,1%-sistem de
canalizare, 64,9%-gaze naturale și energie termică, 99,1%-energie electrică, 91,4%-serviciu de
salubrizare locală.
De asemenea, în zona Grui 98,7% dintre locuințe dispun de apă curentă, 94,6% de sistem de
canalizare, 93,3% de gaze naturale și energie termică, 99% de energie electrică și 98,1% de
serviciul de salubrizare. În zona Pescăreasa gospodăriile sunt conectate la următoarele utilități:
83,5%-apă curentă, 44,7%-sistem de canalizare, 4,9%-gaze naturale și energie termică, 99%energie electrică, 74,8% serviciu de salubrizare. La nivelul zonei Cazărmilor au fost observate
următoarele ponderi în ceea ce privește accesul la utilități: toate gospodăriile dispun de energie
electrică, 82% dintre gospodării dispun de apă curentă, 54% au sistem de canalizare, 12% dispun
de gaze naturale și energie termică, iar 84% au serviciu de salubrizare.
Referitor la situația datoriilor la utilități, din analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor
populației din teritoriul SDL s-a observat o pondere de 4,1% a gospodăriilor care au restanțe, în
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medie de 5 luni, în valoarea de 585 lei la utlități (energie electrică, apă curentă, gaze naturale
etc.). La nivelul zonei Grui în 2,9% dintre gospodării există restanțe la utilități. În medie, locatarii au
de 3 luni restanțe la utilități, suma medie pe care o datorează fiind de 512,5 lei. În zona Pescăreasa
8% dintre gospodării au restanțe, în medie de 7,5 luni, la utilități (energie electrică, apă curentă,
gaze naturale etc.) suma medie fiind de 667,1 lei. De asemenea, în zona Cazărmilor în 4% din
gospodăriile respondenții au declarat că au restanțe de utilități.
2.3.4 Accesul la instituții și servicii publice
Pentru evidențierea aspectelor principale privind accesul la instituții și servicii publice al populației
din teritoriul SDL, vom prezenta pentru fiecare zonă distinctă, inclusiv ZUM, accesul la servicii
sociale/ medicale/ socio-medicale, servicii educaționale, servicii culturale și recreaționale,
transport public, spații de recreere și de petrecere a timpului liber și la locuri de parcare.
Astfel, analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL relevă
faptul că majoritatea rezidenților din Zona Grui (peste 73%) atribuie accesul ușor și foarte ușor
următoarelor instituții sau servicii publice: primărie/ birou de asistență socială, spital, dispensar/
cabinet medical, dentist, școală, grădiniță/ creșă, stații de autobuz/ alte mijloace de transport,
gară/ autogară, spații de recreere/ petrecere a timpului liber, terenuri de sport și locuri de
parcare. Opinie contrară exprimă localnicii din Zona Grui cu privire la serviciile culturale oferite de
instituții precum cămin cultural/ cinematograf/ teatru, în cazul cărora 79,1% opinează că accesul
se realizează greu și foarte greu.
Pentru Zona Pescăreasa un procent semnificativ al locuitorilor (peste 67%) apreciază accesul ușor
și foarte ușor la următoarele servicii: servicii sociale, servicii medicale, servicii educaționale și
servicii de transport public. În ceea ce privește accesul locuitorilor zonei Pescăreasa la gară/
autogară, 54,3% opinează că ajung ușor, respectiv foarte ușor, în timp ce 45,7% apreciază accesul
la gară/autogară ca fiind greu și foarte greu. În referire la accesul la cămin cultural/ cinematograf/
teatru, spații de recreere/ petrecere a timpului liber, terenuri de sport și locuri de parcare peste
50% din populația rezidentă din zonă apreciază că ajunge greu și foarte greu.
În referire la Zona Cazărmilor, un aspect comun pentru rezindenții din zonă este faptul că mai mult
de 50% dintre aceștia apreciază accesul la instituții și servicii publice greu și foarte greu. Astfel, în
procent de peste 56% dintre localnicii din zonă apreciază accesul la serviciile sociale, medicale,
socio-medicale și educaționale greu și foarte greu. În procent mai mare, de peste 74%, opinează că
accesul la servicii culturale, servicii de transport, accesul la terenuri de sport și locuri de parcare
este greu și foarte greu. Cei mai mulți localnicii din Zona Cazărmilor (85,4%) reclamă cu privire la
serviciile culturale oferite de instituții precum cămin cultural/cinematograf/ teatru faptul că
accesul se realizează greu și foarte greu.
O analiză generală a opiniei populației din zonele urbane marginalizate privind accesul la instituții
și servicii publice situează rezidenții din Zona Grui pe locul cel mai favorabil, urmați de locuitorii
din Zona Pescăreasa, iar pe poziția cea mai defavorabilă regăsim locuitorii din Zona Cazărmilor.
Analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din teritoriul SDL evidențiază, de
asemenea, instituțiile/ serviciile publice la care constatăm accesul cel mai dificil al populației din
ZUM. Astfel, pentru Zona Grui sunt indicate instituțiile ce oferă servicii culturale, de tipul cămin
cultural/ cinematograf/ teatru, iar pentru Zonele Pescăreasa și Cazărmilor sunt indicate instituțiile
ce oferă servicii culturale și accesul la locuri de parcare și terenuri de sport.
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Referitor la accesul populației la instituții/servicii publice, din discuțiile realizate în cadrul focusgrupurilor reiese nevoia realizării unor spații de joacă pentru copii, dezvoltarea programului „After
school”, respectiv a creșelor pentru copii și facilitarea accesului la serviciile de educație prin
crearea unui traseu dedicat transportului elevilor. În ceea ce privește accesul la serviciile sociale,
persoanele participante la focus-grupuri au menționat în special greutățile întâmpinate de
persoanele vârstnice care nu se mai pot îngriji și au propus înființarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu a acestora sau construirea unui azil de bătrâni.
2.3.5. Analiza problemelor comunitare ale diferitelor zone distincte din teritoriul SDL, cu accent
pe ZUM
2.3.5.1 Persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Pentru a identifica persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza teritoriului
SDL și din ZUM (potențiale grupuri țintă pentru intervențiile DLRC), informațiile necesare au fost
culese prin intermediul Studiului de referință realizat pe baza chestionarului care cuprinde
întrebări ce permit stabilirea persoanelor în această situație, persoane care, conform definiției
Eurostat (indicatorul AROPE), se află într-una din următoarele situații: în risc de sărăcie/ se
confruntă cu o deprivare materială severă/ trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de
redusă a muncii. Astfel, potrivit Studiului de referință realizat, la nivelul teritoriului SDL, ponderea
persoanelor care se află în risc de sărăcie, cu un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului
de sărăcie (conform ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică, anul 2015,
valoarea pragului sărăciei relative este de 6.169 lei/persoană/an, ceea ce înseamnă o valoare de
aproximativ 514 lei/persoană/lună) este de 29,2%. În ceea ce privește distribuția persoanelor
aflate în risc de sărăcie între diferitele zone distincte (ZUM sau zona funcțională aferentă),
înregistrate se prezintă astfel: în Zona Grui 19,7% dintre persoane se află în risc de sărăcie, în Zona
Pescăreasa 43,4% persoane se află în această situație, iar în Zona Cazărmilor 31,4%.
Referitor la persoanele care se confruntă cu o deprivare materială severă, dispunând de condiții
de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9
elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite să plătească chiria sau facturile la utilități, să
asigure încălzirea adecvată a locuinței, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, să mănânce carne,
pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, o săptămână de vacanță departe de casă, un
autoturism, o mașină de spălat, un TV color sau un telefon, persoanele din teritoriul SDL care se
regăsesc în această situație reprezintă 67,9%. În ZUM Grui 56,7% dintre persoane se confruntă cu
o deprivare materială severă, în ZUM Pescăreasa se regăsesc 86,8% persoane în această situație,
iar în Zona Cazărmilor persoanele cu o deprivare materială severă reprezintă 85,7%. Persoanele cu
vârsta între 0-59 de ani care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii
(locuiesc în gospodării în care adulții, cu vârsta între 18-59 ani, au lucrat în anul anterior la mai
puțin de 20% din potențialul lor total), la nivelul teritoriului SDL, reprezintă 14,3%. Pentru zonele
Grui, Pescăreasa și Cazărmilor valorile rezultate se prezintă astfel: Zona Grui-10,6% persoane
trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii, în zona Pescăreasa ponderea
persoanelor care se regăsesc în această situație este de 20,2%, iar în zona Cazărmilor 18,2%.
Conform terminologiei utilizate în POCU, populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din
teritoriul SDL formează comunitatea marginalizată care va reprezenta grupul țintă vizat în mod
obligatoriu în cadrul proiectelor POR/POCU aferente listei indicative de intervenții a SDL, în Etapa
III a mecanismului DLRC. Studiul de referință realizat pentru elaborarea SDL-ului permite
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identificarea comunității marginalizate care va forma grupul țintă vizat. Comunitatea
marginalizată, conform terminologiei utilizate în POCU, este formată din persoanele aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială, persoanele aflate în una dintre situațiile în risc de sărăcie, se
confruntă cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de
redusă a muncii fiind analizate anterior. De asemenea, pentru a putea face parte din grupul țintă
pentru intervențiile propuse prin SDL o persoană trebuie să se încadreze în una dintre situațiile:
persoane adulte șomere sau inactive, persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fără
CNP), persoane cu dizabilități, persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales cele
care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie, copii în
situații de dificultate, tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial, adulți cu unul sau mai
mulți copii în sistemul de protecție specială, părinți/tutori/îngrijitori informali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane care au părăsit de
timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă, familiile fără o situație clară cu
privire la actele de proprietate asupra locuinței și/sau terenului pe care locuiesc, precum și
persoanele fără adăpost, copii/tineri/adulți/vârstnici cu probleme de sănătate mintală, cu măsură
de protecție specială sau victime ale violenței domestice și familiile cu risc de violență domestică,
victime ale traficului de persoane. Datele rezultate din urma Studiului de referință evidențiază că
persoanele adulte șomere, în teritoriul SDL, sunt în proporție de 5%, ponderea persoanelor
inactive (elevi/studenți, pensionari, casnici, persoane întreținute de alte persoane/stat) fiind de
60,8%. La nivel de ZUM, șomerii înregistrează ponderi de 3,6% în ZUM Grui, în ZUM Pescăreasa
sunt 9,8% șomeri, iar în ZUM Cazărmilor aceștia reprezintă 2,4%. Persoanele inactive din ZUM-uri
se prezintă astfel: ZUM Grui (57,8%), ZUM Pescăreasa (64,7%), ZUM Cazărmilor (68%).
Gospodăriile de la nivelul teritoriului în care există persoane cu vârsta de 14 ani și peste care nu au
buletin/carte de identitate sunt în proporție de 1,7%. În ZUM Grui, ponderea gospodăriilor aflate
în această situație este de 1,6%, în zona Pescăreasa în 2,9% dintre gospodării există astfel de
persoane, iar la nivelul eșantionului din zona Cazărmilor toate persoanele au buletin. În cazul
gospodăriilor în care există copii cu vârsta mai mică de 14 ani toți au certificat de naștere.
Persoanele cu dizabilități, în teritoriul SDL, reprezintă 9% din populația totală a eșantionului.
Distribuția persoanelor cu dizabilitățipe cele trei ZUM-uri arată faptul că în zona Grui indicatorul
prezintă o valoare de 9%. În zona Pescăreasa valoarea indicatorului este de 8,4% din populația
totală, iar la nivelul zonei Cazărmilor ponderea persoanelor cu dizabilități este de 10,2%. Referitor
la persoanele vârstnice care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin
în gospodărie, la nivelul teritoriului, astfel de persoane există în 0,9% dintre cazuri. Dacă în ZUM
Grui ponderea persoanelor din această categorie este de doar 0,3%, în zona Pescăreasa există în
2,9% dintre cazuri persoane vârstnice singure fără ajutor, iar în cadrul gospodăriilor de la nivelul
eșantionului din ZUM Cazărmilor nu există nici o persoană în această situație. Dintre cele trei ZUMuri ce formează teritoriul SDL, zona Pescăreasa este o comunitate roma, ponderea persoanelor de
etnie roma fiind de 21,2%, într-un procent mai mare de 10% din totalul populației de la nivelul
comunității există copii aparținând minorității roma. Copiii cu dizabilități, la nivelul teritoriului
SDL, sunt în proporție de 4,5%. În ZUM Grui, dintre persoanele cu dizabilități, boli cronice sau alte
afecțiuni grave, 7,2% sunt minore, iar în zonele Pescăreasa și Cazărmilor nu există copii cu
dizabilități. Referitor la copiii cu nevoi educaționale speciale, în 2,2% dintre gospodăriile din
teritoriu există copii cu astfel de nevoi. Cât despre situația din cele trei ZUM-uri, analiza datelor
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obținute arată faptul că în ZUM Grui copii cu nevoi educaționale speciale există în 2,3% dintre
gospodării, iar în ZUM Cazărmilor există copii cu nevoi speciale în 7,1% dintre gospodării. La nivelul
eșantionului din Zona Pescăreasa nu s-au înregistrat copii cu nevoi educaționale speciale. În cazul
copiilor care fac parte din familii monoparentale, în 2,2% dintre gospodăriile din teritoriul SDL
există familii monoparentale și, de asemenea, în 3,7% dintre cazuri există copii care nu locuiesc cu
părinții, principalul motiv fiind plecarea părinților la muncă în străinătate. La nivel de ZUM se
înregistrează următoarele valori: în zona Grui în 3,5% dintre cazuri există copii care nu locuiesc cu
părinții, iar în 2,3% dintre gospodării sunt familii monoparentale, în zona Pescăreasa în 2,9% dintre
cazuri există copii care nu locuiesc cu părinții, iar aceeași pondere de 2,9% caracterizează
gospodăriile cu familii monoparentale, în 6,1% dintre cazurile din zona Cazărmilor există copii care
nu locuiesc cu părinții, dar nu există familii monoparentale. În gospodăriile din eșantionul de la
nivelul teritoriului SDL nu există membri ce sunt/au fost privați de libertate și nici persoane care
sunt/au fost sub supravegherea serviciilor de probațiune. De asemenea, în anul școlar 2016-2017,
rata abandonului școlar în teritoriul SDL a fost de 2,1%, iar înaintea anului 2016, rata de abandon
școlar a fost de 0,7%. Rata părăsirii timpurii a școlii în teritoriul vizat este de 6,1%. Conform
răspunsurilor obținute, la nivelul eșantionului analizat din Zona Grui, respectiv zona Cazărmilor nu
au existat cazuri de abandon școlar și nici situații de părăsire timpurie a școlii. În cadrul zonei
Pescăreasa rata abandonului școlar în anul școlar 2016-2017 a fost de 10%, iar rata părăsirii
timpurii a școlii este de 22,2%. Mame minore există în 0,4% dintre gospodăriile care fac parte din
eșantionul de la nivelul teritoriului SDL, în cadrul celor trei ZUM-uri valorile înregistrate fiind de
0,3% în zona Grui, aproximativ 1% în zona Pescăreasa, iar la nivelul eșantionului din cadrul zonei
Cazărmilor nu există gospodării cu mame minore. Localnicii din teritoriul SDL menționează în
proporție de 19,1% că există copii și tineri ai străzii în teritoriul vizat. În zona Grui rezidenții susțin
în proporție de 26% că în zona lor există copii și tineri ai străzii, în zona Pescăreasa cei care au
afirmat același lucru sunt în proporție de 5,8%, iar la nivelul zonei Cazărmilor 4% dintre locuitori au
afirmat că există copii și tineri ai străzii. La nivelul eșantionului din teritoriul SDL nu există tineri
care au părăsit instituțiile de tip rezidențial. În 14,2% dintre gospodării există nesiguranță
locativă, deoarece locuitorii nu dețin acte de proprietate asupra locuinței, iar în 11,7% dintre
gospodării, persoanele care locuiesc la casă nu dețin acte de proprietate asupra terenului pe care
este situată locuința. Proporția gospodăriilor ce nu dețin locuința în proprietate personală, la
nivelul zonei Grui, este de 12,2%, ponderea gospodăriilor în care persoanele ce locuiesc la casă nu
dețin acte de proprietate asupra terenului pe care este situată locuința, fiind de 6,9%. Pentru zona
Pescăreasa nesiguranță locativă prezintă 19,4% dintre gospodării și în 15,2% dintre gospodării nu
există acte de proprietate asupra terenului, iar la nivelul zonei Cazărmilor 16% dintre gospodării
prezintă nesiguranță locativă și în 10% dintre gospodării persoanele care locuiesc la casă nu dețin
acte de proprietate. În cazul persoanelor fără adăpost, 18,3% este ponderea ce revine persoanelor
care afirmă că în teritoriul vizat există astfel de persoane. Valorile înregistrate în cele 3 ZUM-uri
sunt: zona Grui (25,3% persoane afirmă că există persoane fără adăpost), zona Pescăreasa (2,9%
persoane afirmă acest lucru), zona Cazărmilor (6% localnici susțin că există persoane fără adăpost).
Pe întreg teritoriul SDL, în 2,2% dintre gospodării există persoane care suferă de probleme de
sănătate mintală. Ponderea gospodăriilor în care se regăsesc persoane cu probleme de sănătate
mintală, în ZUM Grui, este de 3%, în zona Pescăreasa, astfel de persoane există în 1% dintre
gospodării, iar în gospodăriile de la nivelul eșantionului din cadrul zonei Cazărmilor nu există
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persoane cu astfel de problene. La nivelul teritoriului SDL există risc de violență domestică având
în vedere faptul că în 0,6% dintre gospodării există/au existat în trecut cazuri de violență
domestică, la nivelul celor trei ZUM-uri fiind înregistrată următoarea situație: Zona Grui, în 0,3%
dintre gospodării există/au existat în trecut cazuri de acest gen, iar în zonele Pescăreasa și
Cazărmilor, la nivelul gospodăriilor din eșantionul specific fiecărei zone nu s-au înregistrat astfel de
cazuri. De asemenea, pe teritoriul SDL, nu există membri care suferă/au suferit în urma traficului
de persoane.
2.3.5.2 Problemele comunitare din perspectiva cetățenilor și a autorităților/ instituțiilor
Studiul de referință prin intermediul analizei diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor și a
focus-grupurilor a evidențiat principalele probleme comunitare ale populației de la nivelul
teritoriul SDL. Astfel, analiza diagnostic a nevoilor, resurselor și problemelor populației din
teritoriul SDL relevă următoarele problematici: 67,9% se confruntă cu deprivare materială severă;
29,2% dintre persoane se află în risc de sărăcie; 14,3% trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem
de redusă a muncii; afacerile locale nu satifac nevoile comunității (79,3%); populația aptă de a
munci nu își poate găsi un loc de muncă deoarece oferta este foarte redusă (62,7%); rata scăzută a
ocupării în teritoriu (34,2%); nivelul scăzut de trai al populației ce rezidă în faptul că în 44,6%
gospodării veniturile nu ajung pentru strictul necesar și în 49,7% ajung doar pentru strictul
necesar; starea locuințelor (24,5%-medie și 1,7%-precară); existența persoanelor fără adăpost
(18,3%) și a copiilor și tinerilor străzii (19,1%); nesiguranța locativă (14,2%);aspecte privind
utilitățile (6,5%-nu au apă curentă, 20,9%-nu au sistem de canalizare, 35,1%-nu au gaze naturale și
energie termică, 8,6%-nu au serviciu de salubrizare); accesul anevoios la servicii culturale (81%);
neparticiparea la ședințe/ cursuri/ campanii de educației sexuală (96,6%); persoanele care suferă
de boli cronice/ handicap/ deficiență/ dizabilitate semnalează dificultăți privind plata
tratamentului (53,6%), intervențiilor chirurgicale (85%), echipamentelor necesare (71,7%) și vizita
la medicul specialist/ de recuperare (56,1%); neefectuarea controalelor medicale periodice
(23,6%); dezvoltare inadecvată a copiilor cu vârsta sub 1 an (14,3% gospodării). Problemele
semnalate vizează toate cele 3 zone urbane marginalizate. Totuși, în Zona Pescăreasa sunt mai
accentuate, comparativ cu celelalte 2 zone, problemele legate de: riscul de sărăcie, persoanele
care se confruntă cu deprivare materială severă și trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de
redusă a muncii, nesiguranața locativă, starea locuințelor și aspecte privind infrastructura utilitară.
Zona Cazărmilor s-a evidențiat ca problematică, comparativ cu celelate 2 zone, prin: rata redusă
ocupării, populația aptă de a munci nu își poate găsi loc de muncă deoarece oferta este foarte
redusă, afacerile locale nu satisfac nevoile comunității și aspecte legate de infrastructura utilitară.
Focus-grupurile realizate cu persoanele din ZUM reliefează următoarele problemele comunitare:
starea infrastructurii rutiere (lipsă indicatoare rutiere, slaba semnalizare a trecerilor de pietoni,
drumuri ce necesită consolidare, pietruire, amenajare trotuare), iar cu privire la locuire este
semnalată nesiguranța locativă, starea locuințelor și infrastructura utilitară. În referire la ocupare
este evidențiată lipsa locurilor de muncă ce are ca efect migrația tinerilor în străinătate și lipsa
calificării profesionale a tinerilor ce determină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.Din punct de
vedere al infrastructurii educaționale au fost semnalate: lipsa locurilor de joacă pentru copii,
vechimea clădirilor în care se desfășoară activitățile școlare, încălzirea necorespunzătoare a
acestora și dotarea cu materiale didactice, supraaglomerarea sălilor de clasă, calitatea actului
educațional, accesul la educație sub aspectul transportului elevilor. Din punct de vedere al
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accesului la serviciile sociale au fost subliniate greutățile cu care se confruntă persoanele vârstnice
care nu se mai pot îngriji. Sub aspectul relațiilor la nivelul comunității au fost semnalate conflictele
existente între comunitatea Ursarilor și a Rudarilor. Focus-grupurile cu reprezentanții instituționali
și specialiștii au semnalat: infrastructura rutieră, aspecte privind utilitățile, iluminatul public,
alunecări de teren, starea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor școlare, numărul spațiilor de
joacă pentru copii, dezvoltarea programului „After school”și al creșelor, dotarea cabinetelor
medicale școlare, accesul la infrastructura de educație și servicii sociale, deficitul forței de muncă.
2.4 Acțiunile desfășurate anterior în teritoriul SDL
Dezvoltarea locală reprezintă un proces de creştere socio-economică şi schimbări structurale care
furnizează bunăstare membrilor comunităţii. Dezvoltarea locală cuprinde activităţile desfăşurate
atât cu participarea membrilor comunităţii, cât şi cele realizate de autorităţile publice cu scopul de
a creşte nivelul calităţii vieţii membrilor unei comunităţi. Politicile de dezvoltare locală întreprinse
în teritoriul SDL în ultimii 5 ani au fost implementate în conformitate cu politicile de dezvoltare
regională și au vizat prin Strategia de Dezvoltare Locală proiecte bazate pe principii de durabilitate,
competivitate și abordare integrată. Plecând de la specificul fiecărei zone în parte, proiectele de
dezvoltare locală au vizat 3 aspecte importante: dezvoltarea infrastructurii, accesul la utilități și
dezvoltarea socio-umană.
În Zona Urbană Marginalizată Grui policile de dezvoltare locală s-au regăsit în proiectele de
infrastructură rutieră (reabilitare drumuri și asfaltare pe arterele principale, construcție de sanțuri
și rigole pentru apele pluviale, reabilitare poduri și podețe). Aceste proiecte cu finanțare de la
bugetul local prin planul anual de dezvoltare locală au acoperit străzile principale din ZUM,
rămânând străzile laterale și cele de tip fundac neacoperite. Tot în Zona Urbană Marginalizată Grui
s-au dezvoltat proiecte ce privesc accesul la utilități (extinderea și racordarea la sistemul de apă
curentă și managementul deșeurilor). Sistemul integrat de colectare a deșeurilor în Zona Grui are
o particularitate pe timp de iarnă, când datorită topometriei străzilor și a diferențelor de nivel nu
se pot colecta deșeurile atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă. În zona dezvoltării socioumane s-au implementat proiecte de dezvoltare a infrastructurii de învățământ (reabilitare
grădiniță, reabilitare școală și construcție sală de sport), iar din punct de vedere a integrării sociale
s-au dezvoltat proiecte de reabilitate precum: parcuri și locuri de joacă pentru copii, construcție
bazin de înot, dezvoltare zone sociale. Menționăm astfel implementarea proiectului „Înființare
parc și îmbunătățirea calității spațiilor verzi din cartierul Grui, municipiul Câmpulung”.
În Zona Urbană Marginalizată Pescăreasa s-au implementat proiecte ce au vizat: dezvoltarea
infrastructurii rutiere (reabilitarea drumurilor și asfaltarea pe arterele principale), extinderea
rețelei de apă curentă și s-a demarat procedura pentru studiu de fezabilitate privind înființarea
rețelei de colectare de apă menajeră (canalizare), respectiv construirea ministației de epurare care
să deservească zona. Tot în zona Pescăreasa s-au realizat proiecte cu sprijjin de la Consiliul Local
Câmpulung pentru reabilitare spații de locuit (în special pentru populația roma) și reabilitare spații
educaționale.
La nivelul structurilor descentralizate din Primăria Câmpulung, Direcția de Asistență Socială a
întreprins proiecte de sprijin pentru populația dezavantajată socio-economic, cât și pentru
combaterea abandonului școlar.
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În Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor proiectele de investiții în infrastructura rutieră s-au
desfășurat pe mai multe planuri, începând de la pietruirea străzilor de pământ, reparații și
consolidări în zona alunecărilor de teren și asfaltări ale străzilor principale. Infrastructura
educațională din zona funcțională a Zonei Cazărmilor a beneficiat de un amplu program de
consolidare/ reabilitare a Colegiului Pedagogic Carol I Câmpulung. Accesul la utilități a vizat
extinderea rețelei de apă curentă în zonele limitrofe. De asemenea, în anul 2017 au fost finalizate
lucrările la extinderea rețelei de apă de pe strada Valea Barbusii, din Zona Cazărmilor.
Prezentăm în continuare informații privind principalele proiecte implementate și în curs de
desfășurare care au vizat teritoriul SDL, în special ZUM, conform cerințelor din Model CadruStrategie de Dezvoltare Locală (Tabel 3):
„Schimbă-ţi viitorul. Dezvoltarea economică şi socială a
Titlul proiectului:
persoanelor defavorizate din zona de Nord a
municipiului Câmpulung”
Perioada:
34 luni, începând cu 29.08.2017
Bugetul (în lei):
18.903.122,38 lei
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei,
Sursa de finanțare:
OS 4.2-Reducerea numărului de comunități marginalizate
(non-rome), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială,
prin implementarea de măsuri integrate.
Aplicantul:
Municipiul Câmpulung
Agrafics Communication S.R.L., Profi Jobs Consulting
Partenerii:
S.R.L., Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei
Câmpulung, Şcoala Gimnazială „C.D.Aricescu”.
Proiectul vizează implementarea de măsuri integrate în
domeniul educaţiei, ocupării serviciilor sociale, medicale,
Principalele activități:
medico-sociale şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi în
domeniul acordării de asistenţă juridică, pentru
reglementări de acte, pentru cele 565 de persoane.
Grupul țintă, format din 565 de persoane cu probleme
sociale, va fi constituit din: 35 de copii aflaţi în situaţii de
risc de părăsire timpurie a şcolii, acces limitat la
materiale educaţionale, servicii medicale şi sociale; 25 de
persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, care
întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii curente,
Numărul și tipul grupului țintă vizat: care nu beneficiază de ajutorul nimănui; 505 persoane cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani, adulte, din
următoarele categorii: şomeri, inactivi, persoane care
beneficiază de venitul minim garantat, cu nevoi ce
necesită o atenţie deosebită din cauza unei educaţii
profesionale precare sau neadaptate la nevoile
comunităţii.
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Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:
Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):
Sursa de finanțare:
Aplicantul:
Partenerii:
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului țintă vizat:
Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:
Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):
Sursa de finanțare:
Aplicantul:
Partenerii:
Principalele activități:

Numărul și tipul grupului țintă vizat:
Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:
Titlul proiectului:
Perioada:
Bugetul (în lei):

Sursa de finanțare:

Aplicantul:
Partenerii:

Școala C.D.Aricescu situată în zona funcțională a ZUM
Pescăreasa, unde învață copii din Pescăreasa, Grădiște,
Godeni.
În derulare
Activităţi sociale
2014
100.000 lei
Donaţii prin Fundaţia „Misiunea daneză în Balcani”
Fundaţia „Misiunea daneză în Balcani”
S-au racordat la reţeaua de apă a municipiului (conductă,
staţie de pompare) străzile Drumul Godeni şi Grădişte.
S-a realizat dotarea cu mese, scaune și table a Şcolii
Gimnaziale Grădişte.
300 persoane-grup ţintă defavorizat pe locuire
Străzi din ZUM în care trăieşte o importantă comunitate
roma.
Finalizat
Activităţi sociale
2009-prezent
30.000 lei
Donaţii prin Fundaţia „Misiunea daneză în Balcani”
Fundaţia „Misiunea daneză în Balcani”
S-au oferit cadouri constând în dulciuri, rechizite, cărţi cu
ocazia Crăciunului şi a Sărbătorilor Pascale pentru copiii
din toată Zona Urbană Marginalizată Pescăreasa.
100 copii în fiecare an-grup ţintă defavorizat provenit din
familii cu venituri reduse.
ZUM Pescăreasa în care trăieşte o importantă
comunitate roma.
În desfășurare
„Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I
Câmpulung”
06.08.2010-05.06.2014
12.137.251,10 lei
POR 2007-2013, Axa prioritară 3, DMI 3.4-Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Municipiul Câmpulung
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Principalele activități:

Numărul și tipul grupului țintă vizat:

Zona distinctă din teritoriu:
Stadiul:

Intervenții complexe asupra corpului de construcție A
(lucrări asupra structurii de rezistență, hidroizolație,
reparații la șarpantă și înlocuirea învelitorii ceramice,
înlocuirea instalațiilor interioare, refacerea finisajelor
interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei interioare și
exterioare).
Lucrări exterioare de reabilitare prin conservare/
restaurare a fațadelor corpurilor de construcție A, B, C și
a corpurilor de legătură dintre acestea.
Lucrări exterioare de incintă (reabilitarea canalizării de
incintă, realizare rigole de colectare-evacuare ape
pluviale, refacerea trotuarelor de protecție, aleilor și
platformelor betonate, refacerea iluminatului exterior,
realizare spații verzi și plantare arbori).
Dotarea cu echipamente IT constând în 20 table
interactive cu anexele aferente și soft-urile educaționale
și 2 laboratoare fonice complet echipate.
Elevi din mediul rural (cca. 50%) şi urban din judeţul
Argeş, din judeţe învecinate, elevi din Republica
Moldovă, elevi de etnie roma şi elevi cu cerinţe
educaţionale specifice.
Zona funcțională a ZUM Cazărmilor
Finalizat

Principala contribuție a acțiunilor derulate de Fundația „Misiunea daneză în Balcani” se
obiectivează în îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor din grupul țintă prin realizarea accesului
la serviciile publice de alimentare cu apă și a îmbunătățirii serviciilor de educație oferite copiilor în
Școala Gimnazială Grădiște prin dotarea cu mobilier școlar și table. De asemenea, au spijinit
creșterea și educarea copiilor din Zona Pescăreasa prin oferirea de dulciuri, rechizite și cărți cu
ocazia celor două mari sărbători religioase.
2.5 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului SDL
Elementele care prezintă importanță sub aspectul influenței pe care o pot exercita asupra
dezvoltării teritoriului prin Strategia de Dezvoltare Locală sunt reprezentate de factorii politici,
economici, sociali, legislativi și ecologici. Factorii politici ce pot influența dezvoltarea teritoriului
SDL vizat de strategie se obiectivează, la nivel macro, în gradul de stabilitate a climatului politic
național care determină schimbări legislative, respectiv cadrul legal favorabil accesului la fonduri
structurale. Factorii economici formează, în genere, mediul economic în care operează instituțiile
statului, iar situația existentă la nivel macroeconomic afectează toate domeniile de activitate.
Dintre factorii economici a căror incidență o putem regăsi în dezvoltarea teritoriului SDL
enumerăm: orientarea actuală ce impune translatarea interesului comunității spre o cultură a
proiectelor, politicile economice și monetare, nivelul veniturilor populației din teritoriul SDL,
politica de finanțare pe bază de proiecte și programe ale Uniunii Europene. Factorii sociali
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identificați ca având capacitate de amprentare a dezvoltării comunității se regăsesc în setul de
atitudini, valori și obiceiuri ale populației din comunitatea vizată ce pot determina măsurile de
dezvoltare a comunității, interesul și participativitatea comunității la dezvoltarea locală, precum și
atitudinile și caracteristicile sociale ale partenerilor/membrilor Asociației GAL CÂMPULUNG
MUSCEL. Factorii legislativi se referă în principal la stabilitatea legislativă în domeniul accesării
fondurilor europene. Factorii ecologici indică reducerea poluării și utilizarea eficientă a
materialelor, reciclarea și refolosirea acestora, obiective care pot ghida toate activitățile și
măsurile subscrise Strategiei de Dezvoltare sub DLRC prin economisirea la maximum a resurselor
de energie termică, electrică și de apă, astfel încât să fie asigurată protecția mediului înconjurător.
Menționăm faptul că integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise
în domeniul protejării mediului, Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru o Uniune Europeană
extinsă având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile
prezente și viitoare. Un element important este reprezentat și de caracteristicile dezvoltării
regionale, proiectarea dezvoltării teritoriale subscrise SDL fiind un demers recurent, care se
adaptează la schimbările intervenite în orizontul local sau la scara ariei regionale. Dezvoltarea
propusă la nivelul teritoriului SDL nu se poate realiza în izolare, deoarece dezvoltarea economică și
socială, problemele și avantajele de mediu, fenomenele privind dinamica socială trec peste
limitele administrative.
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3. Analiza SWOT
Poziționarea geografică
Puncte tari: Distanța din zona Pescăreasa până la Primăria Municipiului Câmpulung este de 5 km,
iar din Zona Cazărmilor, respectiv Grui distanța este de 2 km; Zona Pescăreasa este constituită în
jurul castrului Roman fiind conturate urme de locuire geto-dacice din sec II-I î.d.Hr. care aparțin
culturii dacice târzii; existența a importante resurse naturale pe raza teritoriului SDL, precum:
izvoarele minerale, sulfuroase, existente în Zona Pescăreasa; posibilitatea dezvoltării sectorului
agricol datorită solului variat, bine structurat și dezvoltat din teritoriul SDL.
Puncte slabe: Zonele Urbane Marginalizate care constituie teritoriul SDL sunt situate la periferia
orașului; din cauza așezării geografice, există alunecări de teren în Zona Cazărmilor și inundații în
Zona Pescăreasa.
Oportunități: Posibilitatea accesării fondurilor structurale în vederea valorificării resurselor zonei;
accesul facil la infrastructura rutieră și ferată din țară și implicit la întreg teritoriul țării și al Europei
oferă posibilitatea atragerii de investitori.
Riscuri: Fenomene naturale extreme, alunecări de teren, inundații; instabilitatea legislativă în
domeniul culturii, patrimoniului și a mediului.
Populația și caracteristicile demografice
Puncte tari: Zona Urbană Marginalizată Grui se definește printr-o pondere mai mare a copiilor (017 ani) decât a persoanelor vârstnice; ponderea persoanelor căsătorite reprezintă mai mult de
jumătate din totalul populației (59,3%).
Puncte plabe: În zonele Pescăreasa și Cazărmilor proporția persoanelor vârstnice depășește
ponderea copiilor; creșterea fenomenului migraționist în rândul tinerilor din teritoriul SDL.
Oportunități: Promovarea unor politici pro-nataliste la nivel național prin implementarea unor
programe sociale țintite către familie și copil; preocuparea permanentă a Autorităților Publice
Locale cu privire la rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
Riscuri: Criza economică accentuează fenomenele demografice în sens negativ: migrația, scăderea
natalității, creșterea mortalității etc.; neadaptarea populației vârstnice la schimbările și provocările
lumii actuale.
Ocuparea, mediul de afaceri la nivel local și protecția socială
Puncte tari: Tinerii (16-24 ani) din teritoriul SDL care nu sunt încadrați în muncă și nici nu urmează
o formă de învățământ au o pondere de doar 14,9%; ponderea persoanelor inactive din teritoriul
SDL (60,8%) este sub cea de la nivelul municipiului (61,5%).
Puncte slabe: La nivelul teritoriului există tineri necalificați profesional care nu își pot găsi un loc
de muncă; în teritoriul SDL există un deficit al locurilor de muncă; o pondere ridicată de persoane
din teritoriul SDL (71,1%) nu au întreprins demersuri în căutarea unui loc de muncă (nu au depus
CV, nu au mers la interviuri etc.), potrivit unei ponderi de 79,3% din totalul populației de la nivelul
teritoriului SDL, afacerile locale nu satisfac nevoile comunității.
Oportunități: Posibilitatea de creare a noi locuri de muncă prin facilitarea accesului la finanțare a
întreprinderilor; stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate la muncă în străinătate.
Riscuri: Scăderea capacității mediului economic și a societății de a genera oportunități de muncă;
criza economică actuală determină restrângerea activității sectoarelor economice și implicit
creșterea ratei șomajului; migrarea populației în străinătate determină depopularea zonei;
infrastructura rutieră precară îngreunează activitatea agenților economici.
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Educație
Puncte tari: Peste jumătate din populația teritoriului SDL a absolvit cel puțin studii liceale; la
nivelul celor trei Zone Urbane Marginalizate, cei mai mulți dintre copiii cu vârsta antepreșcolară/
preșcolară (93,8%) și școlară (95,9%) sunt înscriși într-o formă de învățământ (creșă/ grădiniță/
școală).
Puncte slabe: Activitățile școlare se desfășoară în săli de clasă vechi și supraaglomerate și fără
dotările necesare; calitatea scăzută a actului educațional, elevii sunt nesupraveghiați și nu primesc
atenția cadrelor didactice; lipsa mijlocului de transport în special pentru elevi sau a unui traseu
dedicat transportului de elevi.
Oportunități: Posibilitatea preluării și adaptării metodelor de bună practică din țările UE cu privire
la activitățile didactice; dezvoltarea parteneriatelor public-private în procesul educațional și a
formării profesionale.
Riscuri: Scăderea populației școlarizate în învățământul primar și gimnazial datorată scăderii
populației; lipsa unei baze materiale moderne și adaptată noilor tendințe educaționale; bugetul
alocat către învățământ este insuficient, generând recurgerea la finanțare prin aportul familiilor
elevilor.
Locuire și accesul la utilități
Puncte tari: Starea locuințelor este bună în cazul a 73,8% din totalul locuințelor din teritoriul SDL,
15,9% dintre locuințe sunt supraglomerate, iar 91,9% sunt dotate cu baie, 95,1% sunt dotate cu
bucătărie și 97,2% dintre locuințe dispun de bunuri de strictă necesitate (frigider, aragaz etc.);
dintre locuințele din teritoriul SDL 93,5% au apă curentă, 79,1% sistem de canalizare, 64,9% gaze
naturale și energie termică, 99,1% energie electrică și 91,4% au serviciu de salubritate locală.
Puncte slabe: La nivelul teritoriului SDL există copii și tineri ai străzii și persoane fără adăpost și
doar 1,3% dintre persoanele din teritoriul SDL trăiesc în locuințe sociale; în toate cele trei Zone
Urbane Marginalizate este semnalată nesiguranța locativă, astfel gospodăriile ce nu dețin locuința
în proprietate personală nu au posibilitatea să primească ajutor pentru încălzire.
Oportunități: Îmbunătățirea calității locuințelor în special pentru populația vulnerabilă și
dezvoltarea sectorului locuirii sociale; sprijinirea persoanelor care nu dețin acte de proprietate
asupra locuinței pentru demararea procesului de realizare a actelor.
Riscuri: Creșterea costurilor serviciilor publice pentru cetățeni și utilizatori; legislația instabilă,
incoerentă, ce suferă dese modificări.
Accesul la instituții și servicii publice (servicii sociale, medicale/ medico-sociale)
Puncte tari: Peste 70% dintre locuitorii teritoriului SDL atribuie accesul ușor și foarte ușor biroului
de asistență socială (78,7%), dispensarului/ cabinetului medical (79,4%), spitalului (78,7%) și
dentistului (78,5%); în majoritatea gospodăriilor, membrii acestora sunt înscriși la medicul de
familie (98,5% gospodării), beneficiază de asigurare medicală (88,3% gospodării), efectuează
controale medicale periodice (76,4%), iar copiii sub 14 ani au toate vaccinurile la zi (96%).
Puncte slabe: Din totalul persoanelor de la nivelul teritoriului SDL care suferă de afecțiuni grave,
34,1% reușesc în mică măsură să ajungă la medicul specialist/ recuperare; în 96,6% dintre
gospodării nici un membru nu a participat la ședințe/ cursuri/ campanii de educație sexuală,
accesul la educație sexuală fiind unul foarte scăzut.
Oportunități: Existența fondurilor bugetare destinate asistenței medicale; posibilitatea utilizării
unor fonduri europene disponibile în vederea sprijinirii dezvoltării infrastructurii de sănătate.
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Riscuri: Problemele financiare ale sistemului public de sănătate; deteriorarea spațiilor, aparaturii și
serviciilor medicale din cauza fondurilor insuficiente.
Organizarea și coeziunea comunității și relațiile cu exteriorul
Puncte tari: Buna colaborare între locuitorii teritoriului SDL și autoritățile locale; prin prisma
intervențiilor anterioare se remarcă Fundația „Misiunea daneză în Balcani” care a desfășurat
activități în vederea creșterii calității vieții persoanelor din comunitate, relația comunității cu
societatea civilă fiind una dezvoltată; colaborarea cu Marea Britanie (o delegație de oameni de
afaceri din zona Liverpool-Cheshire a vizitat Municipiul Câmpulung în vederea dezvoltării relaţiilor
economice/ comerciale între mediul de afaceri/ structurile locale şi cele din Marea Britanie);
colaborarea cu China (o delegaţie a oraşului Changchun, Republica Populară Chineză, a efectuat o
vizită în Municipiul Câmpulung la invitaţia autorităţilor locale cu scopul de a discuta relațiile de
colaborare, în acest sens fiind vizitate societăţi economice din teritoriul SDL).
Puncte slabe: Existența conflictelor între comunitatea locală a Ursarilor și comunitatea locală a
Rudarilor.
Oportunități: Oferirea de facilități investitorilor străini de către autoritățile publice; posibilitatea
dezvoltării de parteneriate de tip public-privat; finanțări guvernamentale și europene (LEADER,
POCU) pentru dezvoltarea serviciilor sociale și de incluziune socială.
Riscuri: Lipsa informării blochează inițiativele asociative.
Proiecte desfășurate anterior în zonă
Puncte tari: „Activități sociale”-proiect finalizat prin intermediul căruia s-au racordat la reţeaua de
apă a municipiului (conductă, staţie de pompare) străzile Drumul Godeni şi Grădişte, s-a realizat
dotarea cu mese, scaune și table a Şcolii Gimnaziale Grădişte. „Consolidare, reabilitare Colegiul
Pedagogic Carol I Câmpulung”-proiect finalizat, principalele activități desfășurate în cadrul acestuia
constând în intervenții complexe asupra corpului de construcție A (lucrări asupra structurii de
rezistență, hidroizolație, reparații la șarpantă și înlocuirea învelitorii ceramice, înlocuirea
instalațiilor interioare, refacerea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei interioare
și exterioare). Pe lângă acestea s-au realizat lucrări exterioare de reabilitare prin conservare/
restaurare a fațadelor corpurilor de construcție A, B, C și a corpurilor de legătură dintre acestea,
lucrări exterioare de incintă (reabilitarea canalizării de incintă, realizare rigole de colectareevacuare ape pluviale, refacerea trotuarelor de protecție, aleilor și platformelor betonate,
refacerea iluminatului exterior, realizare spații verzi și plantare arbori) și dotarea cu echipamente
IT constând în 20 table interactive cu anexele aferente și soft-urile educaționale și 2 laboratoare
fonice complet echipate.
Puncte slabe: Numărul scăzut al proiectelor finalizate (două proiecte finalizate în ultimii 5 ani).
Oportunități: Cooperarea mediului privat cu autoritățile publice locale, cu instituțiile de
învățământ superior și centrele de cercetare și dezvoltare; elaborarea unor planuri și strategii de
dezvoltare a teritoriului care să fructifice potențialul deținut.
Riscuri: Lipsa de politici de atragere a personalului specializat în accesarea de fonduri
nerambursabile; birocrație excesivă și lipsa unor politici legislative coerente privind dezvoltarea
sectorului economic.

41

4. Procesul de implicare a comunității
4.1 Formarea şi organizarea Grupului de Acţiune Locală (GAL)
O primă etapă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală o constituie formarea GAL şi
adaptarea acestuia la cerinţele Dezvoltării Locale Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii în
vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivelul municipiului Câmpulung. GAL
Câmpulung Muscel a fost format ca urmare a exprimării interesului autorităţilor locale, în special a
primăriei municipiului Câmpulung, care având o populaţie de peste 20.000 şi-a propus printr-o
abordare integrată să soluţioneze problemele cu care se confruntă comunităţile marginalizate.
Astfel începând cu data de 03.08.2017 s-a organizat la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung o
şedinţă de lucru în care s-au discutat despre derularea activităților cadru în elaborarea SDL sub
DLRC. S-au delimitat zonele de studiu şi au fost trimise adrese instituţiilor publice, reprezentanţilor
ONG-urilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la înfinţarea Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Câmpulung Muscel. De asemenea, au mai fost realizate şedinţe de lucru cu
reprezentanţii Primăriei Municipiului Câmpulung, reprezentanţi ai instituţiilor publice,
reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai mediului de afaceri, în care s-a discutat despre
înfiinţarea GAL Câmpulung Muscel, fiind identificate nevoile specifice din teritoriu care vor fi
abordate prin direcţiile de acţiune, şi stabilite scopul şi obiectivele GAL.
Pentru formarea GAL Primăria Municipiului Câmpulung, Serviciul Public de Asistenţă Socială,
Direcţia de Sănătate Publică Argeş, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au
asociat cu membri ai sectorului privat, ai societăţii civile, membri ZUM, şi membrii ai zonei
funcţionale aferente în vederea formării GAL Câmpulung Muscel.
În acest scop au fost realizate activităţi de animare, mobilizare/ a comunităţii fiind realizate
întruniri publice, şi şedinţe ale Consiliui Director GAL în care au fost invitaţi, în calitate de
observatori, reprezentanţi ai ADR şi din partea AM/POCU. Personalul GAL s-a ocupat de animarea
sectorului privat şi a societăţii civile, iar facilitatorul comunitar, de zonele urbane marginalizate şi
zonei funcţionale aferente. GAL Câmpulung Muscel a fost organizat din punct juridic în
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea
nr. 246/2005 şi constituit pe perioadă nedeterminată, având ca organe de conducere,
administrare şi control: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul.
Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor.
Adunarea Generală a GAL Câmpulung Muscel are în componenţă 12 membri ce au ca principale
atribuţii: stabilirea strategiei şi obiectivelor generale, aprobarea bugetului anual de venituri şi
cheltuieli precum şi a bilanţului contabil, alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director,
modificarea Actului constitutiv şi Statutului, aprobarea primirii de noi membri şi excluderea,
aprobarea cotizaţiei anuale datorate de către membrii GAL la propunerea Consiliului Director.
Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale, este format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală pentru un mandat de
4 ani şi are în componenţă 1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar şi 2 membri. Consiliul
Director are ca principale atribuţii încheierea de acte juridice în numele şi pe seama GAL,
aprobarea organigramei şi politicii de personal, acceptarea de donaţii, sponsorizări în condiţiile
legii, elaborarea unui regulament intern de funcţionare, hotărârea schimbării sediului.
De asemenea, din componenţa Consiliului Director GAL, 20% dintre membri fac parte din zone
urbane marginalizate din cadrul municipiului. La nivel decizional reprezentanţii privaţi şi ai ONG42

urilor reprezintă, pe durata de existenţă a GAL, un procent al membrilor forurilor decizionale ale
GAL de peste 50%, iar partea publică reprezintă întotdeauna mai puţin de 50%.
Cenzorul asigură controlul financiar al GAL şi verifică modul în care este administrat patrimoniul,
verifică gestiunea, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale, întocmeşte
rapoarte şi le prezintă Adunării Generale, participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de
vot, îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut, stabilite de Adunarea Generală sau
rezultate din legislaţia în vigoare.
Personalul administrativ, GAL Câmpulung Muscel este format din manager, asistent administrativ
şi facilitator comunitar. Managerul coordonează activitatea GAL-ului atât sub aspect organizatoric
cât şi al respectării procedurilor de lucru şi asigură respectarea cerinţelor procedurale în
implementarea SDL. De asemenea, managerul mai are ca atribuţii de pregătirea și organizarea
ședințelor GAL – elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, dar și de elaborarea,
împreună cu asistentul administrativ, a listei de participanți și a minutei ședințelor organizate
analizarea, evaluarea şi selecţia proiectelor, verificarea conformităţii cererilor de plată pentru
proiectele selectate.
Asistentul administrativ este responsabil cu organizarea și derularea de activități de natură
administrativă necesare pentru derularea în condiții optime a activității GAL. Alte atribuţii ale
asistentului administrativ sunt: primirea, înregistrarea și repartizarea corespondenței, arhivarea,
pregătirea documentelor pentru întâlnirile periodice ale GAL-ului – Adunările Adunării Generale,
ședintele Consiliului Director, organizarea ședinţelor GAL.
Facilitatorul comunitar asigură coeziunea comunităţii, fiind responsabil de activităţile de
mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară la nivelul teritoriului SDL, cu accent pe
ZUM. Facilitatorul acționează ca un intermediar între actorii locali (autorități locale, ONG-uri, lideri
comunitari etc.) și sprijină incluziunea socială în vederea intensificării participării membrilor
comunității la acțiuni de interes public la nivel local.
4.2 Animarea partenerilor locali și mobilizarea/ facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială din teritoriul SDL
4.2.1 Animarea partenerilor locali
Acțiunile întreprinse în cadrul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală în scopul animării
partenerilor locali s-au fundamentat pe informarea și consultarea reprezentanților instituțiilor
publice, a sectorului privat și a societății civile de la nivelul municipiului Câmpulung. Astfel,
principalele acțiuni întreprinse de managerul GAL pentru animarea/ consultarea partenerilor locali
în vederea creșterii aspectului implicativ și suportiv în procesul de dezvoltare adecvată nevoilor
locale se obiectivează în crearea și administrarea unei pagini oficiale facebook unde sunt postate
informații cu privire la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL,
activități de animare, informarea publicului cu privire la desfășurarea activităților în teritoriul SDL.
De asemenea, au fost întreprinse activități de informare, on-line, a reprezentanților instituțiilor
publice și a sectorului privat cu privire la scopul, obiectivele și acțiunile vizate de strategia de
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Acțiunile de animare a partenerilor locali din municipiul Câmpulung au influențat componența
Adunării Generale a GAL, prin creșterea numărului membrilor AGA (conform Tabelul 5 din
secțiunea 4.2.2.)
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Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL a fost inițial
constituit din 5 membri: 1 președinte, 1 vicepreședinte, 1 secretar și 2 membri. Urmare a
activităților de animare și mobilizare realizate, Consiliul Director s-a extins la 7 membri: 1
președinte, 1 vicepreședinte, 1 secretar și 4 membri. Reprezentarea ZUM la nivelul noului Consiliu
Director se obiectivează în desemnarea a 3 persoane din ZUM (43%).
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului privind Dezvoltarea Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității, acțiunile întreprinse în cadrul elaborării Strategiei de Dezvoltare
Locală pentru Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Câmpulung în vederea animării
partenerilor locali au fost organizate și desfășurate într-un număr de cinci ședințe ale Consiliului
Director al GAL.
Pentru desfășurarea acestor activități au fost întocmite documentele suport solicitate de actele
normative care indică: agenda, lista participanților cu semnătura, minuta, materiale de prezentare,
fotografii. De asemenea, a fost asigurată obligativitatea abordării în cadrul ședințelor Consiliului
Director al GAL a următoarelor teme: (1) Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor
distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului
de referință; (2) Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor
identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință; (3)
Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL; (4)
Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere în
ZUM și (5) Decizie finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții.
Pregătirea și organizarea ședințelor a fost asigurată de managerul GAL, la fiecare ședință
participând membrii Consiliul Director al GAL, conform listelor de prezență prevăzute în anexa 14.
Organizarea ședințelor a avut în vedere invitarea, în calitate de observatori, a reprezentanților
ADR și ai AM/OI POCU. Descrierea și detaliile fiecărei ședințe a Consiliului Director se regăsesc în
Anexa 14: Documente suport privind conținutul și participarea la ședințele Consiliului Director GAL
în care au fost abordate cele 5 teme obligatorii.
4.2.2 Mobilizarea/ facilitarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
La nivelul teritoriului SDL o pondere de 29,2% dintre persoane se află în risc de sărăcie, 67,9%
dintre acestea se confruntă cu o deprivare materială severă, iar 14,3% dintre persoanele din
teritoriul SDL trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii. În zona Grui există
19,7% persoane aflate în risc de sărăcie, 56,7% persoane care se confruntă cu o deprivare
materială severă și 10,6% persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a
muncii. În zona Pescăreasa există 43,4% persoane aflate în risc de sărăcie, 86,8% persoane care se
confruntă cu o deprivare materială severă și 20,2% persoane care trăiesc în gospodării cu o
intensitate extrem de redusă a muncii. În zona Cazărmilor există 31,4% persoane aflate în risc de
sărăcie, 85,7% persoane care se confruntă cu o deprivare materială severă și 18,2% persoane care
trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.
În urma analizei calitative realizate în cadrul Studiului de referință din punct de vedere al relațiilor
din interiorul comunității se evidențiază faptul că există situații conflictuale între comunitatea
locală a Ursarilor și comunitatea locală a Rudarilor, exceptând aceste cazuri membrii comunității
nu au specificat alte probleme din punct de vedere al relațiilor din interiorul comunității. În ceea
ce privește relația comunității cu autoritățile locale este de remarcat faptul că persoanele din
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teritoriul SDL au declarat în cadrul Studiului de referință că au acces ușor la primărie, biroul de
asistență socială, dispensar, cabinet medical, spital, dentist, școală, creșă, grădiniță. Astfel, poate fi
afirmat faptul că relația comunității cu autoritățile locale din punct de vedere al accesului la
instituțiile menționate anterior este una bună. Totuși, din punct de vedere al calității serviciilor
existente, la nivelul focus-grupurilor au fost menționate nemulțumiri în ceea ce privește
infrastructura rutieră, infrastructura educațională și nemulțumiri referitoare la calitatea actului
educațional. În ceea ce privește relația comunității cu societatea civilă din prisma intervențiilor
anterioare se remarcă Fundația „Misiunea daneză în Balcani” care a desfășurat activități în
vederea creșterii calității vieții persoanelor din comunitate. Membrii comunității au posibilitatea
de a se informa utilizând media locală folosind canalele media: Muscel TV-Sport, Orion FM sau
Info 3D.
În cadrul activităților de mobilizare au fost subscrise și activitățile de dezvoltare a comunității care
s-au desfășurat în școli, prin intermediul facilitatorului comunitar și al profesorilor de religie din
școlile din ZUM. Astfel, în școli a fost realizată o activitate ce a avut ca tematică „Regulament de
bună purtare în cartier”, activitate prin care s-a urmărit consolidarea cunoștințelor și a normelor
comportamentale ale copiilor raportate la conviețuirea în comunitatea de care aparțin. Activitatea
a constat în diseminarea informațiilor referitoare la buna purtare în cartier. O altă activitate de
mobilizare a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială s-a desfășurat prin
intermediul facilitatorului comunitar în colaborare cu preoții din parohiile situate în Zonele Urbane
Marginalizate din municipiul Câmpulung a constat în diseminarea informațiilor privind importanța
implicării comunității în elaborarea și, ulterior, implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. În
acest sens diseminarea informațiilor a fost realizată prin intermediul distribuirii de flyere „Să fii
cetățean informat”.
Conform cerințelor DLRC pentru elaborarea SDL acțiunile întreprinse în cadrul elaborării Strategiei
de Dezvoltare Locală pentru Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Câmpulung în scopul
mobilizării/ facilitării persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială au fost organizate
și desfășurate un număr de cinci întruniri publice în ZUM selectate, cu sprijinul facilitatorului.
Pentru aceste întruniri publice au fost întocmite documentele suport solicitate în cadrul normativ
și au fost abordate cele cinci teme obligatorii: (1) Delimitarea teritoriului SDL, identificarea zonelor
distincte incluse în teritoriul SDL și declararea ZUM din teritoriu, precum și organizarea Studiului
de referință; (2) Principalele rezultate ale analizei diagnostic a nevoilor, problemelor și resurselor
identificate în teritoriul SDL, și specific în ZUM, pe baza datelor din Studiul de referință; (3)
Identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în întreg teritoriul SDL; (4)
Prioritizarea propunerilor de proiecte propuse prin consultări în teritoriul SDL, cu precădere în
ZUM și (5) Decizia finală cu privire la conținutul SDL și a listei indicative de intervenții.
La fiecare întrunire publică au participat 50 de persoane de pe raza ZUM, dintre acestea 20 de
persoane (40%) au fost femei, 10 persoane au fost tineri cu vârsta între 16-29 ani (20%) și 3
persoane de etnie roma. La fiecare întrunire publică GAL-ul a invitat în calitate de observatori
reprezentanți ai ADR, precum și ai AM/OI POCU.
Menționăm faptul că la activitățile de animare și mobilizare realizate în cadrul strategiei au fost
invitați, în baza abordării DLRC, reprezentanți ai Asociației GAL Muscel, experiența acestora în
implementarea strategiei prin filosofia LEADER ce presupune abordarea dintr-o perspectivă nouă,
de jos în sus, constituind un punct forte pentru elaborarea prezentei Strategiei de Dezvoltare
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Locală. De asemenea, în urma discuțiilor cu reprezentanții GAL Muscel s-au identificat persoane
din zonele urbane marginalizate care au fost implicate în activități subscrise strategiei de
dezvoltare în zonele rurale în domeniile ocupare, informare și animare.
Descrierea și detaliile fiecărei întruniri publice organizate cu persoane de pe raza ZUM se regăsesc
în Anexa 16: Documente suport privind conținutul (minutele întâlnirilor) și participarea la
întrunirile publice organizate în zona/ele margizalizate vizate.
Impactul activităților de animare/ mobilizare asupra numărului de membri ai Adunării Generale a
GAL este prezentat în Tabelul 5.
Tabel 1. Evoluția numărului de membri ai Adunării Generale GAL
Parteneri locali
Număr membri
AGA la data
înființării
20.11.2017

Autorităţi locale
Sector public
Sector privat
Societate civilă
Cetățeni de pe raza ZUM
Cetățeni de pe raza teritoriului SDL
Persoane aparținând minorității roma
Tineri (16-29 ani)
Reprezentanţi ai grupului țintă (persoane aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială)
Femei

4
4
3
3
2
2
0
0
2

Număr membri
AGA după
implementarea
activităților de
animare/
mobilizare
28.11.2017
6
6
7
5
10
10
0
1
10

1

5
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5. Obiectivele SDL
Obiectivul general al SDL este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau
excluziune socială în ZUM-urile identificate, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea
coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.
Obiectivele specifice ale SDL sunt delimitate în timp, organizate pe sectoare în urma analizei de
nevoi și evaluării problemelor sociale, economice și de mediu și sunt în complementaritate cu
următoarele strategii/ programe/ politici ce vizează teritoriul: Strategia de Dezvoltare Locală a
Municipiului Câmpulung, Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul județului Argeș,
pentru perioada 2014-2020, Strategia de Dezvoltare Teritorială Integrată a Teritoriului Argeș
Muscel, Strategia de Sănătate a Județului Argeș în perioada 2013-2018. De asemenea, obiectivele
specifice ale SDL sunt în complementaritate și cu următoarele strategii la nivel național: Strategia
Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Strategia Guvernului României de
Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020, Strategia Națională de
Sănătate 2014-2020, Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități
2014-2020, Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020,
Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice
2015-2020, Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Strategia Națională de
Învățarea pe tot Parcursul Vieții 2015-2020. Obiectivele specifice ale SDL:
Sector: Infrastructură O.S.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură în vederea
îmbunătățirii calității vieții.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.4. din cadrul Strategiei Guvernului României de Incluziune a
Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020, O.S.3., O.S.4., O.S.11. din cadrul
Strategiei Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014 – 2020,
Obiectivul Strategic Nr.1 (Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii edilitare și a infrastructurii
de mediu) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung.
Sector: Infrastructură O.S.2. Îmbunătățirea serviciilor publice (apă, canalizare, gunoi manajer, gaz,
energie electrică, inernet, CAT TV) din teritoriul SDL.
Complementaritate O.S.2. cu: Obiectivul Strategic Nr.1 (Dezvoltarea și îmbunătățirea
infrastructurii edilitare și a infrastructurii de mediu) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Câmpulung.
Sector: Mobilitate urbană O.S.1. Facilitarea accesului populației din zonele ZUM la servicii
(administrative, sociale, medicale) și locuri de muncă din zona funcțională.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.4.(Servicii sociale), O.S.5.(Servicii sociale), O.S.6.(Servicii
sociale), O.S.1.(Sănătate), O.S.2.(Sănătate), O.S.3.(Sănătate) din cadrul Strategiei Națională
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, O.S.11., O.S.12.,
O.S.54., O.S.74., O.S.99., din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor
cu Dizabilități 2014 – 2020.
Sector: Spații publice urbane O.S.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane în
vederea asigurării de facilități necesare pentru creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului
de viață a locuitorilor.

47

Complementaritate O.S.1. cu: Obiectivul Strategic Nr.1 (Dezvoltarea și îmbunătățirea
infrastructurii edilitare și a infrastructurii de mediu) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Câmpulung.
Sector: Locuire O.S.1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special pentru persoanele care au un
nivel de trai redus.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.1.(Locuire), O.S.2.(Locuire), O.S.3.(Locuire) din cadrul Strategiei
Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, O.S.32.,
O.S.99. din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități
2014 – 2020.
Sector: Ocupare O.S.1. Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe persoanele din
grupurile vulnerabile.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.1.(Ocuparea forței de muncă) din cadrul Strategiei Națională
privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, O.S.1., O.S.2., O.S.3.,
O.S.4. din cadrul Strategiei Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Obiectivul
Strategic Nr.2 (Sprijinirea creșterii economice, reducerea șomajului, creșterea atractivității
municipiului, prin îmbunătățirea condițiilor de viață, a coeziunii și incluziunii sociale) din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung, Obiectivul specific A (Creșterea ratei de
ocupare a forței de muncă, în teritoriu desemnat, pentru populația cu vârsta cuprinsă între 20 și
64 de ani la cel puțin 70% - media cerută de UE României) din cadrul Strategiei de Dezvoltare
Teritorială Integrată a Teritoriului Argeș Muscel.
Sector: Educație O.S.1. Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea accesului populației
(copii și adulți) din teritoriul SDL la acesta.
Complementaritate
O.S.1.
cu:
O.S.1.(Educație),
O.S.2.(Educație),
O.S.4.(Educație),
O.S.5.(Educație) din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei
pentru perioada 2015-2020, O.S.70., O.S.77, O.S.79., O.S.99. din cadrul Strategiei Națională
privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020.
Sector: Acces la servicii O.S.1. Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.3.(Sănătate), O.S.4.(Servicii sociale), O.S.5.(Servicii sociale),
O.S.5.(Transferuri sociale) din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea
Sărăciei pentru perioada 2015-2020, OS.4.1.(B), OS. 4.2.(B), OS.4.4.(B), OS.4.6.(B), OS.6.1.,
OS.6.2. din cadrul Strategiei Națională de Sănătate 2014-2020, O.S.12, O.S.19., O.S.21., O.S.41.,
O.S.70., O.S.74., O.S.89., O.S.99., O.S.117 din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea
Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014 – 2020, OS.1.1., OS.1.2., OS.1.3., OS.2.1., OS.2.2.,
OS.2.3., OS.2.4., OS2.9. din cadrul Strategiei Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor
Copilului 2014-2020, O.S.1., O.S.2., O.S.3. din cadrul Strategiei Națională pentru Promovarea
Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice 2015-2020, Pilonul 1, Pilonul 2, Pilonul 4 din
cadrul Strategiei Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii, Obiectivul specific nr. 1
(Consolidarea capacităţii sistemului de servicii sociale a judeţului Argeş până în anul 2020, prin
perfectionarea procedurilor şi mecanismelor de cooperare interinstituţională existente, ce vizeaza
principalii actori implicaţi (DGAPSC, APL, OPA,SD etc), astfel încât acest sistem să ofere servicii
sociale la un standard ridicat și să acopere în mod cât mai eficient necesitățile grupului țintă vizat),
Obiectivul specific nr. 2 (Dezvoltarea de servicii sociale comunitare adresate grupurilor vulnerabile
existente la nivelul judeţului Argeş, astfel încât până în 2020 gradul de acoperire cu servicii
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destinate nevoilor potenţialilor beneficiari să fie de 90%), Obiectivul specific nr 3 (Promovarea
unui model de dezvoltare socio-economică la nivelul judetului Argeş, care să stimuleze incluziunea
socială a grupurilor defavorizate/marginalizate, astfel încât până în 2020 să se reducă numărul
persoanelor vulnerabile cu 40%) din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul
Județului Argeș, pentru perioada 2014-2020, Obiectivul nr 2 (Creșterea calității actului medical și
accesibilității populației la servicii medicale) din cadrul Strategiei de Sănătate a Județului Argeș în
perioada 2013-2018.
Sector: Comunitate O.S.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
Complementaritate O.S.1. cu: O.S.5.(Ocuparea forței de muncă), O.S.2.(Transferuri sociale),
O.S.3.(Educație), O.S.1.(Participare socială), O.S.3.(Participare socială), O.S.4.(Participare socială)
din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada
2015-2020, O.S.1. din cadrul Strategiei Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,
O.S.67. din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități
2014 – 2020, OS.2.10, OS.2 din cadrul Strategiei Națională pentru Protecția și Promovarea
Drepturilor Copilului 2014-2020, Pilonul 3 din cadrul Strategiei Națională de Învățarea pe tot
Parcursul Vieții 2015-2020, Pilonul 1 din cadrul Strategiei Națională privind Reducerea Părăsirii
Timpurii a Școlii.
Sector: Imagine publică O.S.1. Îmbunătățirea imaginii publice și creșterea gradului de încredere în
comunitatea ZUM.
Complementaritate O.S.1 cu.: O.S.1.(Participare socială), O.S.3.(Participare socială),
O.S.4.(Participare socială), O.S.5.(Participare socială), O.S.3.(Educație), O.S.1.(Locuire),
O.S.2.(Locuire), O.S.3.(Locuire) din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială și
Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, O.S.4. din cadrul din cadrul Strategiei Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, O.S.6. din cadrul Strategiei Guvernului României de
Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020, O.S.7., O.S.11.,
O.S.16., O.S.60., O.S.100. din cadrul Strategiei Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor
cu Dizabilități 2014 – 2020.
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6. Planul de acțiune SDL
6.1. Măsuri necesare
6.1.1 Sinteza problemelor și măsurilor necesare, grupurile țintă
Sector Infrastructură
Problema 1: Lipsa infrastructurii rutiere în zone din teritoriul SDL ce îngreunează accesul
populației în zona funcțională, în unele zone accesul fiind foarte dificil din cauza faptului că există
case construite în zone de deal, iar până la acestea nu exită un drum format. Măsurile posibile:
construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri. Resurse posibile sunt: resurse
financiare din fonduri structurale, administrația publică locală (APL), infrastructura rutieră actuală,
aspectele topografice ale zonei. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 2: Lipsa indicatoarelor rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor și
slaba semnalizare a trecerilor de pietoni în zonele intens circulate, duce la traversarea prin zone
nemarcate sau slab semnalizate. Măsurile posibile: realizarea unor lucrări de marcare a zonelor
problematice, realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare (achiziția de indicatoare
rutiere pentru semnalizarea zonelor circulate). Resurse posibile sunt: resurse financiare din
fonduri structurale, administrația publică locală . Grup țintă: populația din zona Pescăreasa.
Problema 3: Lipsa utilităților (gaze naturale și energie termică, apă curentă, sistem canalizare,
serviciu de salubrizare, extindere/creare iluminat public). Măsurile posibile: dezvoltarea rețelei de
utilități oferite populației din teritoriul SDL. Resurse posibile: resurse financiare din fonduri
structurale, administrația publică locală. Grup țintă: populația teritoriului SDL exceptând populația
de pe străzile Drumul Godeni şi Grădişte unde acest proiect a fost realizat anterior.
Problema 4: Existența alunecărilor de teren în zona Chilii, problemă semnalată de reprezentanții
instituționali din teritoriul SDL. Măsurile posibile: realizarea și îmbunătățirea infrastructurii
tehnico-edilitare (lucrări de consolidare a terenului). Resurse posibile: resurse financiare din
fonduri structurale, administrația publică locală. Grup țintă: populația din zona Chilii.
Sector Mobilitate Urbană și locuire
Problema 5: Starea precară a spațiilor pietonale semnalată de reprezentanții sectorului public,
privat, societăților civile. Măsurile posibile: realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnicoedilitare (modernizarea și extinderea spațiilor pietonale). Resurse posibile: resurse financiare din
fonduri structurale, administrația publică locală. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 6: Este semnalată de reprezentanții sectorului public, sectorului privat, societăți civile,
comunităţilor din teritoriul SDL, dar și de experții care au realizat studiul de referință și face
referire la condițiile precare în care locuiesc anumite familii din cadrul teritoriului SDL. De
asemenea conform studiului, în teritoriul SDL, există locuințe care prezintă o stare medie,
necesitând reparații, dar și precară în cadrul cărora nu se poate locui. Măsurile posibile: creșterea
accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor în special pentru populația vulnerabilă,
dezvoltarea sectorului locuirii sociale prin construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi utilizat
pentru crearea de locuințe sociale, crearea unui adăpost pentru persoanele străzii servicii
comunitare în vederea informării, consilierii, sprijinirii populației comunității marginalizate.
Resurse posibile: resurse financiare din fonduri structurale, infrastructura locală de servicii sociale,
parteneriate public-privat în domeniul social. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 7: Este semnalată de reprezentanții comunităţilor teritoriului SDL, dar este confimat și în
studiu faptul că în toate cele trei ZUM este semnalată nesiguranța locativă (nu dețin acte de
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proprietate asupra locuinței), fapt ce cauzează imposibilitatea unor familii de a primi ajutor de
încălzire. Măsurile posibile: servicii comunitare în vederea informării, consilierii, sprijinirii
populației comunității marginalizate. Resurse posibile: APL, rețea locală de specialiști,
comunitatea. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 8: Este semnalată de reprezentanții comunităţilor teritoriului SDL și face referire la
numărul scăzut de locuințe sociale existente. Întrucât în zona Grui se menționează mai accentuat
existența copiilor și tinerilor străzii, respectiv persoanelor fără adapost, reprezentanții au
menționat necesitatea de creare/extindere rețea de locuințe sociale. Măsurile posibile:
contruirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau
crearea unui adăpost pentru persoanele străzii. Resurse posibile: resurse locative/ de
amplasament, resurse financiare din fonduri structurale, infrastructura locală de servicii sociale.
Grup țintă locuințe sociale: populația teritoriului SDL. Grup țintă adăpost: populația din zona Grui.
Sector Spații publice urbane
Problema 9: Reprezentanții sectorului public, sectorului privat, societăților civile, comunităţilor din
teritoriul SDL au semnalat lipsa spațiilor de joacă pentru copii. Măsurile posibile: crearea de spații
de joacă pentru copii, respectiv amenajarea acestora. Resurse posibile: spații publice urbane,
resurse financiare din fonduri structurale. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Sector Ocupare
Problema 10: Lipsa locurilor de muncă reprezintă o problemă semnalată de toate categoriile de
persoane din teritoriul SDL. Există și tineri care nu au calificare profesională, au condiții precare de
locuit, fapt ce constituie o problemă în găsirea unui loc de muncă. Tot la nivelul teritoriului SDL
exită tineri plecați la muncă în străinătate care dacă ar avea posibilitatea găsirii unui loc de muncă
ar reveni acasă. Măsurile posibile: Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi
locuri de muncă, crearea de întreprinderi sociale, realizarea de parteneriate pentru calificarea
forței de muncă din teritoriul SDL, crearea unui incubator de afaceri/centru multifuncțional pentru
sprijinirea antreprenorilor. Resurse posibile: parteneriate public-privat, furnizori servicii de
formare profesională, fonduri structurale. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Sector Educație
Problema 11: Lipsa infrastructurii școlare este o problemă semnalată de reprezentanții sectorului
public, sectorului privat, societăților civile, comunităţilor din teritoriul SDL care au menționat că
școlile/ cabinetele medicale școlare necesită reabilitare, dotare, asigurarea încălzirii, dar și
îmbunătățire din punct de vedere a materialelor didactice. Măsurile posibile: dotarea instituțiilor
școlare cu materialele didactice necesare, respectiv înființarea și dotarea unui centru integrat de
pregătire profesională a tinerilor (<18 ani), reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor
școlare, formarea personalului didactic și didactic auxiliar în vederea desfășurării unui act
educațional la standarde naționale și europene, dotarea cabinetelor medicale școlare, formarea
resurselor umane în vederea utilizării noilor echipamente. Resurse posibile: APL, fonduri
structurale, furnizori de servicii de formare profesională, comunitatea educațională. Anterior s-a
realizat dotarea cu mese, scaune și table a Şcolii Gimnaziale Grădişte prin intermediul Fundaţiei
„Misiunea daneză în Balcani”. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Sector Acces la servicii
Problema 12: Lipsa mijloacelor de transport destinat copiilor pentru a ajunge la unitățile școlare.
Întrucât accesibilitatea în zona funcțională, riscul de sărăcie, deprivare materială severă, reprezintă
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probleme ale celor 3 ZUM s-a menționat faptul că lipsa unui microbuz școlar sau lipsa unui traseu
dedicat transportului de elevi este o problemă mai ales în anotimpurile reci. Măsurile posibile
sunt: înființarea unui traseu dedicat transportului copiilor către instituțiile școlare, achiziționare
microbuz școlar. Resurse posibile sunt: APL, instituții educaționale, instrumente financiare ce au
ca sursă fonduri structurale. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 13: Accesul dificil al populației de la nivelul teritoriului SDL la serviciile administrative,
sociale, medicale, respectiv la locurile de muncă din zona funcțională este o problemă semnalată
de reprezentanții sectorului public, sectorului privat, societăților civile, comunităţilor din teritoriul
SDL, dar și prin studiul de referință. Acestă problemă se evidențiază accentuat în zona Cazărmilor
deoarece locuințele sunt construite pe teren înclinat, dar și în celelalte două zone. Măsurile
posibile sunt: creșterea accesului cetățenilor către instituțiile și serviciile din zona funcțională,
investiții ce vizează suplimentarea mijloacelor de transport în comun, consolidarea și
îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunității, dezvoltarea echipamentelor comunitare de
intervenții în zonă, asistență medicală primară la domiciliu, crearea unui azil pentru persoane
vârstnice, organizarea de campanii de conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și copii, sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de
locuri de muncă. Resurse posibile sunt: rețea de voluntari și de specialiști în medicină și asistență
socială, organizații și fundații, APL, resurse financiare din bugetul local sau fonduri structurale,
infrastructura locală a serviciilor sociale. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 14: Slaba informare a comunității cu privire la educația sexuală constituie o problemă
existentă la nivelul teritoriului SDL confirmată de experții care au realizat studiul de referință.
Astfel, în zona Pescăreasa s-a înregistrat o pondere de 95,1% a persoanelor care declară că nu au
participat la ședințe/ cursuri/ campanii de educație sexuală, în zona Grui 96,5% nu au participat la
ședințe/ cursuri/ campanii de educație sexuală, în zona Cazărmilor 100% au declarat că nu au
participat la ședințe/ cursuri/ campanii de educație sexuală. Măsurile posibile sunt: organizarea
de campanii de educație sexuală. Resurse posibile sunt: asociații și fundații, consilieri școlari,
rețeaua medicală din comunitate, resurse financiare din bugetul local sau fonduri structurale.
Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Problema 15: Lipsa accesului la infrastructura comunitară reprezintă o problemă menționată de
comunitatea teritoriului SDL. Această problemă este accentuată în zonele Cazărmilor, Pescăreasa
fiind menționat faptul că lipsesc locurile de joacă/ recreere și accesul la locurile de parcare este
dificil. Măsurile posibile sunt: creșterea numărului locurilor de parcare, crearea și modernizarea
spațiilor de recreere/ locuri de joacă, respectiv investiții ce vizează suplimentarea mijloacelor de
transport în comun. Resurse posibile sunt: resurse financiare din bugetul local sau fonduri
structurale, comunitatea locală, spațiile publice. Grup țintă: populația teritoriului SDL.
Sector Comunitate
Problema 16: Existența unor conflicte între comunitatea locală a Ursarilor și comunitatea locală a
Rudarilor. Acestă problemă semnalată de reprezentanții comunităţilor din teritoriul SDL și este
întâlnită în zona Pescăreasa. Măsurile posibile sunt: campanii de comunicare și prevenire a
problemelor și activități de mediere a conflictelor comunitare existente, cursuri de dezvoltare și
mobilizare a comunității. Resurse posibile sunt: societatea civilă, sector privat, specialiști în
mediere care să dezvolte comportamentul proactiv, facilitatori comunitari, comunitatea locală.
Grup țintă: populația din zona Pescăreasa.
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6.1.2 Corelarea cu documentațiile strategice, inclusiv cu Planul de Mobilitate Urbană
Având în vedere faptul că municipiul Câmpulung nu are elaborat un Plan de Mobilitate Urbană
pentru perioada 2014-2020 măsurile necesar de întreprins specificate în secțiunea 6.1.1 din
domeniul mobilității urbane (Sector: Mobilitate Urbană și locuire, Problema 5: Starea precară a
spațiilor pietonale, problemă semnalată de reprezentanții sectorului public, sectorului privat,
societăților civile. Măsurile posibile: Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare
prin modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora) sunt complementare cu Acțiunea 1:
Modernizarea infrastructurii stradale și a spațiilor pietonale - modernizarea zonelor de circulație și
transport, consolidări și refaceri drumuri, realizarea de spații pietonale și modernizarea celor
existente, specifică obiectivului strategic din Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului
Câmpulung: Modernizarea infrastructurii rutiere, a iluminatului public și a iluminatului de
panoramă.
6.1.3 Contribuţia măsurilor la temele secundare FSE
Măsurile avute în vedere în cadrul SDL care contribuie la tema secundară FSE de inovare socială
sunt: creșterea accesibilității și îmbunătățirea calității locuințelor în special pentru populația
vulnerabilă, dezvoltarea sectorului locuirii sociale prin construirea/ identificarea unui spațiu ce
poate fi utilizat pentru crearea de locuințe sociale, crearea unui adăpost pentru persoanele străzii,
crearea de întreprinderi sociale, organizarea de campanii de educație sexuală, activități de
mediere a conflictelor comunitare.
Având în vedere măsura de creștere a accesibilității și îmbunătățire a calității locuințelor în
special pentru populația vulnerabilă va fi elaborat un regulament care să conțină norme
referitoare la: spațiile comune din blocurile de locuințe, spațiile comune aferente blocurilor,
spațiile din fața caselor. Obiectivul principal al acestui regulament constă în promovarea unor
valori ce vor contribui la creșterea calității locuirii (igienizarea blocurilor prin văruirea scării anual
de locatari, amenajarea sezonieră a terenului din jurul blocurilor, respectiv a terenului din fața
caselor, văruirea copacilor din fața caselor/ blocurilor). Regulamentul va sta la baza ierarhizării
caselor/ blocurilor pe zone în funcție de imaginea spațiului comun obținută în urma respectării
normelor propuse.
În ceea ce privește dezvoltarea sectorului locuirii sociale inovarea socială derivă din faptul că
imaginea comunității se va îmbunătăți prin implicarea persoanelor care vor beneficia de locuințe
sociale în activități de voluntariat (campanii de informare cu privire la sănătate, educație sexuală,
campanii de comunicare, etc.). De asemenea, prin oferirea de locuințe sociale se vizează atragerea
și menținerea tinerilor în zonele urbane marginalizate. Obiectivul principal constă în întinerirea
populației aferente teritoriului SDL.
O altă măsură de inovare socială constă în creearea unui adăpost pentru persoanele străzii. În
funcție de starea de sănătate și de vârstă a beneficiarilor aceștia vor fi implicați în activități de
îmbunătățire a imaginii comunității (menținerea stării de curățenie a spațiilor funcționale,
amenajarea sezonieră a terenului din jurul blocurilor, respectiv a terenului din fața caselor,
văruirea copacilor din fața caselor/ blocurilor, colectarea selectivă a deșeurilor din spațiile publice,
campanii de informare cu privire la sănătate, educație sexuală, campanii de comunicare, etc.).
Obiectivul principal constă în scăderea numărului de persoane fără adăpost și dezvoltarea
condițiilor de trai în zonele urbane marginalizate.
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Organizarea de campanii de educație sexuală constituie un element de inovare socială la nivelul
teritoriului SDL, întrucât conform Studiului de referință există o pondere de 96,6% în ceea ce
privește persoanele care nu au participat la ședințe/ cursuri/ campanii de educație sexuală ceea de
conduce la existența în comunitate a mamelor minore. Campaniile de educație sexuală se vor
desfășura în principal cu ajutorul consilierilor școlari și a persoanelor din comunitatea care
prezintă interes. Obiectivul principal reprezintă reducerea numărului de sarcini nedorite, respectiv
informarea populației cu privire la protejarea împotriva bolilor cu transmitere sexuală.
Activitățile de mediere a conflictelor comunitare vor fi realizate prin crearea unei aplicații
software de către o firmă IT sau ONG prin intermediul căreia cetățenii din zonele urbane
marginalizate pot trimite gratuit SMS-uri privind situații în care persoane din comunitate sunt
victime ale: discriminării, corupției, violenței, abuzului sau exploatării. SMS-urile vor fi verificate în
timp real de reprezentanți ai firmei IT sau ONG-ului care pot să intervină prin alertarea instituțiilor
abilitate. Obiectivul principal constă în îmbunătățirea relațiilor intercomunitare.
6.1.4 Contribuţia măsurilor la temele orizontale
Referitor la tema orizontală de dezvoltare durabilă, măsura menționată în SDL care contribuie la
îndeplinirea acesteia este suplimentarea mijloacelor de transport în comun. Prin realizarea acestei
măsuri pe lângă facilitarea accesului populației de la nivelul teritoriului SDL la serviciile comunitare
se va realiza și reducerea emisiilor de gaze prin scăderea numărului de mașini personale utilizate.
Pentru asigurarea egalității de șanse, non-discriminării, egalității între femei și bărbați la nivelul
SDL au fost identificate următoarele măsuri: crearea de înteprinderi sociale, realizarea de
parteneriate pentru calificarea forței de muncă din teritoriul SDL, sprijinirea inițiativelor
atreprenoriale pentru crearea de locuri de muncă.
La nivelul teritoriului SDL, în zona Pescăreasa se va dezvolta o înteprindere socială pentru
persoane de etnie roma. Acest lucru va conduce la reducerea numărului de persoane de etnie
roma expuse la dificultăți economice severe, discriminare și marginalizare. De asemenea, o altă
înteprindere socială dezvoltată la nivelul teritoriului SDL va fi adresată persoanelor care se
confruntă cu o deprivare materială severă (conform Modelului Cadru - Strategie de Dezvoltare
Locală) fapt care s-a evidențiat în Studiu de referință (67,9% dintre persoanele din teritoriul SDL se
confruntă cu o deprivare materială serveră). Dezvoltarea unei astfel de înteprinderi va conduce la
reducerea numărului de persoane confruntate cu riscul excluziunii sociale, dar și la
responsabilizarea cetățenilor implicați față de valorificarea resurselor locale, protecția mediului
înconjurător și dezvoltarea durabilă. Pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau
alte afecțiuni care le limitează activitățile zilnice, s-a vizat crearea unei înteprinderi sociale care să
reducă presiunea generată de existenţa unui număr din ce în ce mai mare de persoane aflate în
dificultate.
Pentru a asigura egalitatea între femei și bărbați la nivelul teritoriului SDL vor fi încheiate
parteneriate și realizate activități de sprijinire a calificării forței de muncă în special a femeilor. Vor
fi organizate cursuri de calificare în domenii precum: îngrijire la domiciliu, croitorie, îngrijire și
supraveghere copii în locuințe rezidențiale, comerț. Prin calificarea forței de muncă de la nivelul
Zonelor Urbane Marginalizate este asigurată creșterea gradului de calificare și implicit a creșterii
numărului de persoane ocupate.
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În vederea sprijinirii inițiativelor atreprenoriale cu accent pe antreprenoriatul feminin se va realiza
un incubator de afaceri în cadrul căruia consultanții vor oferi servicii de informare și consiliere
persoanelor interesate de dezvoltarea mediului antreprenorial. Tot în vederea dezvoltării mediului
de afaceri și a creșterii numărului de persoane calificate vor fi realizate cursuri în vederea
reorientării profesionale și adaptării la cerințele pieței muncii.
6.1.5 Combaterea segregării rezidențiale
Măsurile subscrise planului de acțiune al Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității includ și componenta de combatere a fenomenului de segregare
rezidențială. Astfel, una dintre măsurile propuse vizează înființarea unui traseu dedicat
transportului copiilor către instituțiile școlare, măsură ce se adresează populației de vârstă școlară
de pe raza Zonei Urbane Marginalizate Cazărmilor, prin intermediul căreia poate fi combătută
segregarea școlară sub următoarele aspecte: diminuarea timpului alocat deplasării pe distanța
casă-școală, creșterea accesibilității la serviciile educaționale a copiilor și menținerea interesului
pentru educație a copiilor din zona menționată. Măsura este cu atât mai necesară dacă avem în
vedere și aspectele nefavorabile determinate de condițiile meteo (ex. ploi, ninsori, temperaturi
foarte scăzute în anotimpul rece etc.).
O altă măsură derivată din nevoia îmbunătățirii serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice
se referă la construirea unui azil pentru bătrâni. Măsura rezidă în nevoia semnalată de populația
rezidentă din Zona Urbană Marginalizată Cazărmilor și are potențial de combatere a segregării
rezidențiale deoarece are adresabilitate atât către persoanele vârstnice din Zona Cazărmilor,
acoperindu-se astfel o nevoie identificată prin realizarea focus-grupurilor, cât și către persoanele
din aceeași categorie de vârstă care domiciliază în alte zone ale municipiului Câmpulung. Accesul la
serviciile oferite în cadrul azilului de bătrâni este prezentat prin intermediul unor campanii de
informare adresate populației din muncipiului Câmpulung. Acordarea serviciilor socio-medicale de
suport în cadrul azilului poate fi completată prin încurajarea iniţiativelor de voluntariat către
persoanele vârstnice, în sensul realizării de activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber.
În referire la mobilitatea urbană și locuire, Strategia de Dezvoltare Locală include măsura
referitoare la construirea/ identificarea unui spațiu cu destinația adăpost pentru persoanele
străzii. Măsura se fundamentează pe semnalarea de către populația din teritoriul SDL a existenței
tinerilor și copiilor străzii, precum și a persoanelor fără adăpost pe raza celor 3 Zone Urbane
Marginalizate vizate de strategie. De serviciile oferite în cadrul acestui adăpost pot beneficia
persoanele fără adăpost, tinerii și copii străzii de pe raza celor 3 ZUM. Serviciile de care pot
beneficia persoanele găzduite în adăpost se referă la: găzduire temporară, hrană, servicii sociale,
consiliere psihologică, activități de reintregare socială. Informarea comunității cu privire la
funcționarea și adresabilitatea adăpostului va fi susținută prin intermediului rețelelor de voluntari
și a instituțiilor publice ce vizează în mod direct problematică unui astfel de grup țintă, respectiv
Poliția Locală, Serviciul Public de Asistență Socială ș.a. de la nivelul municipiului Câmpulung.
6.1.6 Asigurarea sustenabilității intervenției DLRC
Mijloacele prin care Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL va asigura
sustenabilitatea intervenției DLRC pe baza măsurilor asumate în Strategia de Dezvoltare Locală sub
DLRC sunt: implicarea sectorului privat, un nivel ridicat de participare a comunității marginalizate,
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integrarea măsurilor axate pe zonă cu măsurile sectoriale, cu accent pe campanii de informare și
educare a locuitorilor Zonelor Urbane Marginalizate.
În ceea ce privește sectorul infrastructură implicarea sectorului privat va fi realizată prin
contractarea firmelor private pentru construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de
drumuri, realizarea unor lucrări de marcare a zonelor problematice prin montarea de indicatoare
rutiere pentru semnalizarea zonelor circulate, dezvoltarea/ extinderea rețelei de utilități oferite
populației din teritoriul SDL și realizarea de lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc.
Referitor la mobilitate urbană și locuire, sectorul privat va fi implicat în modernizarea spațiilor
pietonale de la nivelul teritoriului SDL și extinderea acestora, îmbunătățirea calității locuințelor în
special pentru populația vulnerabilă, dezvoltarea sectorului locuirii sociale, construirea/
identificarea unui spațiu ce poate fi utilizat pentru crearea de locuințe sociale și crearea unui
adăpost pentru persoanele străzii. Implicarea sectorului privat în dezvoltarea spațiilor publice va fi
realizată prin crearea de spații de joacă pentru copii, respectiv amenajarea acestora. Implicarea
majoră a sectorului privat în ceea ce privește sustenabilitatea intervenției DLRC va fi concretizată
în creării de noi locuri de muncă, crearea de întreprinderi sociale și realizarea de parteneriate
pentru calificarea forței de muncă din teritoriul SDL. Pentru îmbunătățirea sistemului educațional
de la nivelul teritoriului SDL sectorul privat va fi implicat în dotarea instituțiilor școlare cu
materialele didactice necesare (prin sponsorizări/ donații) și în formarea resurselor umane în
vederea utilizării noilor echipamente de care școlile vor dispune. Accesul la servicii va fi asigurat
din punct de vedere al implicării sectorului privat prin crearea unui azil pentru persoane vârstnice,
sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale pentru crearea de locuri de muncă și modernizarea spațiilor
de recreere/ locuri de joacă.
Un nivel ridicat de participare a comunității marginalizate va fi asigurat în următoarele sectoare:
mobilitate urbană și locuire, acces la servicii, comunitate. În ceea ce privește mobilitatea urbană și
locuirea se are în vedere elaborarea unui regulament care să conțină norme referitoare: spațiile
comune din blocurile de locuințe, spațiile comune aferente blocurilor, spațiile din fața caselor, de
asemenea se dorește dezvoltarea sectorului locuirii sociale prin implicarea persoanelor care vor
beneficia de locuințe sociale în activități de voluntariat (campanii de informare cu privire la
sănătate, educație sexuală, campanii de comunicare etc.). Implicarea comunității va fi realizată și
în cadrul măsurii ce vizează crearea unui adăpost pentru persoanele străzii astfel beneficiarii vor fi
implicați în activități de îmbunătățire a imaginii comunității (menținerea stării de curățenie a
spațiilor funcționale, amenajarea sezonieră a terenului din jurul blocurilor, respectiv a terenului
din fața caselor, văruirea copacilor din fața caselor/ blocurilor, colectarea selectivă a deșeurilor din
spațiile publice, campanii de informare cu privire la sănătate, educație sexuală, campanii de
comunicare etc.). Persoanele din comunitate care prezintă interes vor avea posibilitatea de a se
implica în organizarea de campanii de educație sexuală. Activitățile de mediere a conflictelor
comunitare vor fi realizate în special prin implicarea comunității marginalizate în semnalarea
problemelor existente din punct de vedere al relațiilor intercomunitare către instuțiile abilitate de
la nivelul teritoriului.
Sustenabilitatea măsurilor prezente în SDL este asigurată prin prisma integrării acestora cu măsuri
din strategiile sectoriale aprobate la nivel național. Măsurile referitoare la sectorul ocupare:
crearea de întreprinderi sociale, realizarea de parteneriate pentru calificarea forței de muncă și
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sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă sunt în
concordanță cu măsurile din Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020.
Pentru măsurile din SDL specifice sectorului educație: dotarea instituțiilor școlare cu materialele
didactice necesare, formarea personalului didactic și didactic auxiliar în vederea desfășurării unui
act educațional care îndeplinește standardele naționale și europene, achiziții echipamente
necesare dotării cabinetelor medicale școlare, formarea resurselor umane în vederea utilizării
noilor echipamente este asigurată de sustenabilitatea prin integrarea acestora cu măsurile
specifice sectorului educației din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020, dar și cu Strategia Educației și Formării Profesionale din
România pentru perioada 2016-2020. În ceea ce privește sectorul infrastructură, măsura de
îmbunătățire a infrastructurii tehnico edilitare prezintă sustenabilitate conform măsurilor specifice
Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Câmpulung, dar și cu măsurile din Strategia
Naţională Pentru Siguranţă Rutieră 2013-2020. Pentru sectorul mobilitate urbană și locuire
măsurile dezvoltate sunt în concordanță cu măsurile specifice Strategiei Naționale privind
Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia Națională privind
Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020. Cu privire la sectorul acces la servicii
măsurile menționate în SDL sub DLRC prezintă sustenabilitate prin corespondența cu Strategia
Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020, Strategia Privind
Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România. Din punct de vedere a organizării de campanii de
informare și educare a locuitorilor teritoriului SDL, măsurile ce vizează acest lucru (organizarea de
campanii de conștentizare a importanței controalelor medicale periodice pentru adulți și copii,
organizarea de campanii de educație sexuală) se pliază pe măsurile Strategiei Națională de
Sănătate 2014-2020. În sectorul comunitate măsurile scrise sunt de tip soft și se pliază cu măsurile
Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor
2012-2020.
6.2. Măsuri prioritare
6.2.1 Prioritizarea măsurilor
Pornind de la măsurile necesar de întreprins identificate și justificate în secțiunea 6.1.1 pe baza
problemelor evidențiate în urma analizei diagnostic, în cadrul celei de-a patra întâlniri publice au
fost stabilite măsurile de intervenție considerate a fi cu „prioritate mare” de toți partenerii locali.
De asemenea, lista finală de măsuri prioritare pentru dezvoltarea teritoriului SDL și integrarea
ZUM a fost decisă prin vot de CD al GAL. În colaborare cu experții care au realizat Studiul de
referință, s-au stabilit când vor avea loc, în ce ordine și din ce sursă de finanțare vor fi susținute
măsurile prioritare.
La obiectivele specifice: Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură în vederea
îmbunătățirii calității vieții; Îmbunătățirea serviciilor publice (apă curentă, canalizare, gunoi
menajer, gaze naturale, energie electrică, internet) din teritoriul SDL contribuie măsurile:
 Dezvoltarea rețelei de utilități oferite populației din zonele Pescăreasa (gaze naturale, apă
curentă, sistem canalizare, serviciu de salubrizare, extindere iluminat public și necesitatea
modernizării stației de epurare), Cazărmilor (gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu
de salubrizare, iluminat public) şi Grui (sistem canalizare). Termen de realizare: 2018-2023. Sursă
de finanțare: POR. Responsabili: GAL Câmpulung Muscel, Autoritatea Publică Locală (APL).
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 Construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri în zonele Pescăreasa (asfaltare,
trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât și
semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate), Cazărmilor (asfaltare, trotuare). Termen de
realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
 Realizarea și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare (lucrări de consolidare a terenului în
zonele de risc din zona Cazărmilor), modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la
nivelul teritoriului SDL. Termen de realizare: 2018-2019. Sursă de finanțare: POR. Responsabili:
GAL, APL.
La obiectivele specifice: Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii (administrative, sociale,
medicale) și locuri de muncă din zona funcțională; Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special
pentru persoanele care au un nivel de trai redus contribuie măsura:
 Construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau
crearea unui adăpost pentru persoanele străzii, la nivelul teritoriului SDL. Termen de realizare:
2018-2022. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL, Fundații, ONG.
 Creșterea accesului cetățenilor (prin suplimentarea mijloacelor de transport) din teritoriul SDL
către instituțiile și serviciile din zona funcțională. Termen de realizare: 2018-2022. Sursă de
finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
La obiectivul specific: Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane în vederea asigurării
de facilități necesare pentru creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului de viață al
locuitorilor contribuie măsura:
 Crearea de spații de joacă pentru copii, respectiv amenajarea acestora. Termen de realizare:
2018-2022. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
La obiectivul specific: Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe persoanele din
grupurile vulnerabile contribuie măsurile:
 Crearea unui incubator de afaceri/ centru multifuncțional pentru sprijinirea antreprenorilor.
Termen de realizare: 2018-2020. Sursă de finanțare: POCU. Responsabili: GAL, APL.
 Realizarea unor cursuri de formare în vederea reorientării profesionale și adaptării la cerințele
pieței muncii în teritoriul SDL. Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POCU.
Responsabili: GAL, Sectorul privat.
 Crearea de întreprinderi sociale și sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de
noi locuri de muncă în teritoriul SDL. Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POCU.
Responsabili: GAL, Sectorul privat.
 Realizarea de parteneriate pentru calificarea forței de muncă și sprijinirea operatorilor
economici pentru oferirea de cursuri de ucenicie/ stagii pentru tinerii din zona Pescăreasa. Termen
de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POCU. Responsabili: GAL, Sectorul privat.
La obiectivul specific: Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea accesului populației
(copii și adulți) din teritoriul SDL la acesta contribuie măsurile:
 Dotarea instituțiilor școlare prin achiziționarea materialelor didactice necesare în teritoriul SDL,
respectiv înființarea și dotarea unui centru integrat de pregătire profesională a tinerilor cu vârsta
mai mică de 18 ani prin acces la învățământ de stat. Termen de realizare: 2018-2019. Sursă de
finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
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 Reabilitarea clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor școlare din zona Pescăreasa. Termen de
realizare: 2018-2020. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
 Construirea unei școli în zona Grui. Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POR.
Responsabili: GAL, APL.
La obiectivul specific: Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază contribuie
măsurile:
 Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și zona
Cazărmilor și construirea/ identificarea/ reabilitarea unui spațiu cu destinație azil de bătrâni în
zona Cazărmilor. Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL,
APL.
 Organizarea de campanii de informare, conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în zona
Pescăreasa și zona Cazărmilor, respectiv a educației sexuale. Termen de realizare: 2018-2023.
Sursă de finanțare: POCU. Responsabili: GAL, APL, ONG.
 Crearea unei rețele de specialiști (cooptare medici/ asistenți) care să monitorizeze starea de
sănătate a populației în special a persoanelor care suferă de boli cronice/ handicap/ deficiență/
dizabilități în teritoriul SDL. Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POCU.
Responsabili: GAL, APL.
 Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medicosocial integrat în care să fie prestate
servicii integrate de asistență medicală și consiliere prin reutilizarea spațiului existent în zona
Cazărmilor. Termen de realizare: 2018-2020. Sursă de finanțare: POR. Responsabili: GAL, APL.
La obiectivul specific: Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare contribuie măsura:
 Campanii de comunicare și prevenire a problemelor și activități de mediere a conflictelor
comunitare existente în zona Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și mobilizare a comunității.
Termen de realizare: 2018-2023. Sursă de finanțare: POCU. Responsabili: GAL, APL, ONG.
6.2.2 Abordarea integrată
Planul de acțiune al Strategiei de Dezvoltare Locală are un caracter integrat la nivelul teritoriului
SDL. Prin dezvoltarea rețelei de utilități oferite populației din toate cele trei Zone Urbane
Marginalizate care formează teritoriul SDL (Grui, Pescăreasa și Cazărmilor) va fi asigurată creșterea
calității vieții locuitorilor astfel încât să existe o omogenitate între zonele marginalizate și zonele
funcționale. Prin construcția, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri în zonele
Pescăreasa și Cazărmilor infrastructura rutieră va avea un nivel comun la nivelul teritoriului.
Pentru soluționarea problemelor cauzate de alunecările de teren din zona Cazărmilor vor fi
realizate lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc ce vor permite îmbunătățirea calității
vieții atât a locuitorilor din zona Cazărmilor, cât și a întregii comunități. Modernizarea spațiilor
pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL va contribui la îmbunătățirea mobilității
urbane atât la nivelul fiecărei Zone Urbane Marginalizate, cât și între acestea și zonele funcționale.
Din punct de vedere al infrastructurii sociale la nivelul teritoriului SDL vor fi construite locuințe
sociale și adăpost pentru persoanele străzii de care vor beneficia toate persoanele care necesită
aceste servicii. Aceste acțiuni contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și de excluziune socială și, de asemenea, la integrarea acestora în societate. La nivelul
teritoriului SDL copiii vor beneficia de spații de joacă amenajate, astfel încât toți copiii să aibă
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posibilitatea de a-și petrece timpul liber în spații special amenajate și totodată va fi facilitat accesul
comunității la servicii publice. Pentru creșterea gradului de ocupare la nivelul teritoriului SDL vor fi
implementate măsuri integrate axate pe dezvoltarea unui incubator de afaceri/ centru
multifuncțional, astfel încât să fie sprijinit mediul antreprenorial și totodată să crească posibilitatea
persoanelor de a-și găsi un loc de muncă. De asemenea, măsurile dezvoltate vor avea ca scop
integrarea persoanelor în risc de excluziune socială pe piața muncii prin crearea de întreprinderi
sociale și organizarea de cursuri de calificare profesională. Pentru creșterea calității sistemului
educațional din teritoriul SDL sunt vizate dotarea, respectiv înființarea și dotarea unui centru
integrat de pregătire profesională a tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani prin acces la învățământ
de stat, reabilitarea clădirilor școlare, precum și contruirea unei școli în zona Grui. Sectorul sociomedical de la nivelul teritoriului va fi dezvoltat atât prin construirea/ identificarea/ reabilitarea
unui spațiu cu destinația de azil de bătrâni în zona Cazărmilor, dar și a unui centru medico-social
integrat de care vor beneficia toate persoanele din teritoriul SDL care necesită sprijin, cât și prin
înființarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu și a unei rețele de specialiști pentru monitorizarea
stării de sănătate a populației. Conștientizarea importanței efectuării controalelor medicale
periodice pentru adulți, a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an și a importanței
educației sexuale va fi realizată prin organizarea de campanii de informare și conștientizare.
Caracterul integrat la nivelul teritoriului SDL al măsurii referitoare la medierea conflictelor din zona
Pescăreasa rezidă în faptul că va fi îmbunătățită imaginea teritoriului SDL în afara comunității, dar
și îmbunătățirea relațiilor intercomunitare.
Caracterul multisectorial al măsurilor incluse în SDL este evidențiat de acțiunile propuse care au
implicații în dezvoltarea mai multor sectoare. Prin urmare, prin construcția, extinderea și/ sau
modernizarea rețelei de drumuri va fi îmbunătățită atât infrastructura rutieră, cât și sectorul
mobilității urbane. De asemenea, implicații în aceleași două sectoare (infrastructură, mobilitate
urbană) va avea și implementarea măsurii referitoare la realizarea și îmbunătățirea infrastructurii
tehnico-edilitare, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora și suplimentarea
mijloacelor de transport către instituțiile și serviciile din zona funcțională. O altă măsură cu
caracter multisectorial (infrastructură, locuire și sănătate&social) este construirea/ identificarea
unui spațiu ce poate fi utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau crearea unui adăpost pentru
persoanele străzii, la nivelul teritoriului SDL. Măsurile ce vizează piața muncii în teritoriul SDL vor
contribui la dezvoltarea mai multor sectoare precum ocupare, educație prin realizarea unor
cursuri de formare în vederea reorientării profesionale și adaptării la cerințele pieței muncii și
realizarea de parteneriate pentru calificarea forței de muncă și sprijinirea operatorilor economici
pentru oferirea de cursuri de ucenicie/ stagii pentru tinerii din zona Pescăreasa. Crearea de
întreprinderi sociale și sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de
muncă în teritoriul SDL va avea implicații în domeniul infrastructurii, domeniul ocupării și domeniul
sănătate&social. Sistemul educațional va fi dezvoltat prin măsuri care vor influența domeniile
infrastructură și educație (dotarea instituțiilor școlare prin achiziționarea materialelor didactice
necesare în teritoriul SDL, respectiv înființarea și dotarea unui centru integrat de pregătire
profesională a tinerilor cu vârsta mai mică de 18 ani prin acces la învățământ de stat, reabilitarea
clădirilor școlare și a împrejmuirii spațiilor școlare din zona Pescăreasa, construirea unei școli în
zona Grui). Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona Pescăreasa și
zona Cazărmilor și construirea/ identificarea/ reabilitarea unui spațiu cu destinație azil de bătrâni
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în zona Cazărmilor va avea implicații în sectoarele infrastructură, locuire, sănătate&social.
Sectoarele educație, sănătate&social și întărirea comunității vor fi dezvoltate prin organizarea de
campanii de informare, conștientizare a importanței efectuării controalelor medicale periodice
pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în zona Pescăreasa și zona
Cazărmilor, respectiv a educației sexuale. Altă măsură multisectorială (infrastructură,
sănătate&social) este reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medicosocial integrat în care
să fie prestate servicii integrate de asistență medicală și consiliere prin reutilizarea spațiului
existent în zona Cazărmilor. Cu impact în sectoarele educație și întărirea comunității este
organizarea campaniilor de comunicare și prevenire a problemelor, a activităților de mediere a
conflictelor comunitare existente în zona Pescăreasa și a cursurilor de dezvoltare și mobilizare a
comunității.
Din punct de vedere al complementarității între investițiile în infrastructură de tip FEDR și
măsurile soft de tip FSE măsura referitoare la construirea/ identificarea unui spațiu ce poate fi
utilizat pentru crearea de locuințe sociale sau crearea unui adăpost pentru persoanele străzii, la
nivelul teritoriului SDL este complementară atât cu măsura ce vizează crearea de întreprinderi
sociale și sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă în
teritoriul SDL, cât și cu înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu în zona
Pescăreasa și zona Cazărmilor și construirea/ identificarea/ reabilitarea unui spațiu cu destinație
azil de bătrâni în zona Cazărmilor. De asemenea, complementaritate există între reabilitarea unui
spațiu cu destinația de centru medicosocial integrat în care să fie prestate servicii integrate de
asistență medicală și consiliere prin reutilizarea spațiului existent în zona Cazărmilor și măsurile:
organizarea de campanii de informare, conștientizare a importanței efectuării controalelor
medicale periodice pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a copiilor sub 1 an în zona
Pescăreasa și zona Cazărmilor, respectiv a educației sexuale și crearea unei rețele de specialiști
(cooptare medici/ asistenți) care să monitorizeze starea de sănătate a populației în special a
persoanelor care suferă de boli cronice/ handicap/ deficiență/ dizabilități în teritoriul SDL.
6.3 Lista indicativă de intervenții
Pe baza măsurilor prioritizate în secțiunea 6.2.1 a fost decisă de către Consiliul Director al GAL
Câmpulung Muscel lista indicativă de intervenții ce constituie baza viitoarelor proiecte POR/POCU.
Intervențiile cuprinse în lista indicativă răspund nevoilor de dezvoltare ce au fost indentificate la
nivelul teritoriului SDL. De asemenea, acestea sunt coerente cu activitățile eligibile finanțate din
POCU (AP 5, Obiectivul specific 5.1) și cu cele din POR (AP 9, Obiectivul specific 9.1.).
Se intenționează ieșirea din sărăcie sau excluziune socială prin implementarea intervențiilor
pentru 3.266 persoane repartizate astfel: 1.654 persoane din Zona Grui, 1.115 persoane din Zona
Pescăreasa și 495 persoane din Zona Cazărmilor.
Intervențiile ce urmează a fi realizate la nivelul teritoriului SDL nu depășesc suma de 7 milioane
Euro și au o abordare integrată, în sensul asigurării complementarității investițiilor în
infrastructură, prin proiectele POR și a intervențiilor soft, prin proiectele POCU.
Lista de intervenții POCU vizează:
 în domeniul educației asigurarea accesului tinerilor până în 18 ani la învățământul de stat prin
dezvoltarea școlii profesionale în sistem dual respectiv, acordarea de pachete integrate, inclusiv
burse suplimentare.
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 accesul și menținerea pe piața muncii a persoanelor din Zonele Urbane Marginalizate prin
crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și
Camera de Comerț, Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în
vederea inserției pe piața muncii, dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de
microgrant integrat cu stagii de formare, creșterea gradului de ocupare pentru persoanele
vârstnice și femei, creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea
acestora în activitățile existente și accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta
între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională.
 dezvoltarea serviciilor medico-sociale din comunitate prin asigurarea accesului la servicii
sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate,
înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu, campanii de informare,
conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de
activități de prezentare de exemple de bună practică pentru conștientizarea importanței
efectuării controalelor medicale periodice pentru adulți și a monitorizării dezvoltării adecvate a
copiilor sub 1 an, respectiv a educației sexuale, cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii
de servicii de sănătate, înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de asistență
medicală și consiliere și organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru
implicarea activă și voluntară a membrilor comunității în vederea medierii conflictelor
comunitare existente.
Lista de intervenții POR vizează:
 din punct de vedere al infrastructurii de locuire, sănătate și servicii sociale reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru
persoanele victime ale violenței în familie, crearea de întreprinderi sociale și dotarea acestora cu
echipamentele necesare, reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medicosocial integrat,
respectiv construirea de băi de tip comunal.
 din punct de vedere al infrastructurii de educație reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare
și a împrejmuirii acestora și construirea unei școli în zona Grui.
 din punct de vedere al spațiilor publice urbane asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la
nivelul trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât și semnalizarea trecerilor de pietoni
intens circulate, lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor,
modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL, gaze naturale,
apă curentă, sistem canalizare, serviciu de salubrizare, extindere iluminat public în zonele
Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa și
sistem de canalizare în zona Grui și crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în
comunitate.
În rândul intervențiilor din bugetul local, cofinanțare beneficiari se încadrează:
 dezvoltarea infrastructurii de transport prin achiziția de mijloace de transport în comun și
extinderea traseelor în cele 3 ZUM.
 construirea/ reabilitarea unui azil de bătrâni.
Pentru asigurarea sustenabilității proiectelor subsumate listei indicative de intervenții Asociația
Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL va avea în vedere includerea între criteriile de
selecție a proiectelor un criteriu conform căruia indeferent de organizația care aplică, sector
public, sector privat sau societate civilă, să aibă nu doar experiență în domeniu, ci și în lucrul cu
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grupurile țintă. De asemenea, punctaj suplimentar vor primi organizațiile care în ultimele 24 luni
au înființat mai multe locuri de muncă pe care au angajat și reținut un număr mai mare de
persoane din grupurile vulnerabile ce reprezintă grupuri țintă. O altă modalitate de asigurare a
sustenabilității proiectelor constă în inlcuderea între criteriile de selecție a acordării de puncte
suplimentare organizațiilor care prin aplicație preiau responsabilitatea sustenabilității, din fonduri
proprii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC.
De asemenea, Asociația Grupul de Acțiune Locală CÂMPULUNG MUSCEL își asumă și
responsabilitatea introducerii unor criterii menite să asigure sustenabilitatea activității demarate
prin proiect pentru cel puțin 12 luni după încheierea perioadei de finanțare prin DLRC. O altă
modalitate de asigurare a sustenabilității proiectelor este dezvoltarea de parteneriate publicprivate.
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7. Monitorizare și evaluare
7.1 Monitorizare și evaluare continuă
În vederea asigurării unui management eficient al acțiunilor care vor fi întreprinse de GAL pentru
implementarea strategiei de dezvoltare locală a celor trei Zone Urbane Marginalizate din
municipiu se configurează necesitatea elaborării unor mecanisme de monitorizare și evaluare în
concordanță cu obiectivele strategiei, cu măsurile configurate de strategie și cu reglementările
prevăzute de Ghidul Solicitantului AP5/PI9.vi/OS5.1.
Monitorizarea implementării strategiei va asigura o vizualizare transparentă și riguroasă a modului
de gestionare financiară a implementării SDL, în acest context avându-se în vedere organizarea
unei metodologii de colectare sistematică a datelor privind acțiunile desfășurate în procesul de
implementare a SDL și structurarea acestor date astfel încât să faciliteze verificarea indicatorilor
prefigurați în conținutul SDL. Structurile de conducere ale GAL vor avea acces, în virtutea
principiului transparenței, la aceste date prin întâlniri organizate în vederea prezentării stadiului
de implementare a SDL, rezultatelor înregistrate, sumelor contractate sau rămase de contractat,
sumelor absorbite de către beneficiari. În același timp, va fi menținută o comunicare permanentă
cu Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare, după caz, privind realizările și
rezultatele obținute. Pe întregul parcurs al implementării SDL va fi realizată monitorizarea
implementării proiectelor de către angajații GAL, în cadrul căreia vor fi analizate progresele și
riscurile apărute pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. În acest context, se va
verifica progresul fizic al proiectelor aflate în stadiul de implementare şi se vor verifica datele din
rapoartele beneficiarilor în vederea realizării indicatorilor şi obiectivelor prevăzute în strategia de
dezvoltare locală şi vor prevedea măsuri de eliminare a riscurilor apărute. La nivelul fiecărui an de
implementare, datele colectate pe parcursul implementării vor fi agregate spre a se putea urmări
sintetic progresul înregistrat în implementare, atât sub raport financiar, cât şi sub aspectul
activităţilor realizate. Competenţa pentru realizarea evaluării periodice va fi în sarcina personalului
administrativ.
Evaluarea presupune elaborarea unui set de indicatori, apreciați ca relevanți în raport cu eficiența
obținută în urma implementării, și a unei metodologii de evaluare a rezultatelor implementării.
Evaluarea se configurează ca o activitate bine structurată ce va fi trasată în responsabilitatea
personalului administrativ.
Monitorizarea și evaluarea vor asigura implementarea efectivă și la timp a proiectelor,
managementul financiar, administrarea adecvată a resurselor, monitorizarea efectivă și evaluarea
activităților și rezultatelor. Progresul, eficiența și eficacitatea SDL în raport cu obiectivele stabilite
vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare și de rezultat la care se adaugă și
indicatorii financiari care vor fi menționați la nivelul fișelor de intervenții în așa fel încât să fie în
concordanță cu indicatorii POCU și POR, dar și cu direcțiile de acțiune prevăzute de SDL.
În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare plasată sub Responsabilitatea Comunității,
participarea activă a comunității marginalizate în activitățile de monitorizare reprezintă o condiție
cu caracter obligatoriu. Monitorizarea implementării strategiei cu ajutorul comunității, ca
modalitate de supraveghere publică, reprezintă în același timp și un mijloc de mobilizare a
comunității. Avantajele pe care le prezintă monitorizarea cu participarea comunității se referă la:
asigurarea implicării active a comunităților urbane marginalizate, creșterea gradului de
conștientizare privind dreptul la servicii de calitate, implicarea membrilor comunității ca
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participanți direcți în evaluarea și recomandarea de îmbunătățiri ale calității și accesibilității
serviciilor existente, oferirea de date direct de la nivelul comunității cu privire la eficiența
implementării proiectului/ politicilor și, legat de aceste servicii: care este gradul real de acoperire,
nivelul de accesibilitate, modul în care profesioniștii implicați în proiect tratează persoanele din
grupurile vulnerabile, identificarea potențialelor obstacole cu care aceste comunități se confruntă
atunci când utilizează diverse servicii și care sunt zonele în care servicii necesare lipsesc. De
asemenea, este un instrument eficient care poate ajuta la identificarea decalajelor și la
îmbunătățirea măsurilor adoptate la nivel național, precum și un instrument eficient de
sensibilizare a opiniei publice și de advocacy pentru drepturile grupurilor vulnerabile. Poate servi,
în același timp, ca un ghid pentru stabilirea priorităților și luarea deciziilor în ceea ce privește
alegerea de programe, politici și practici pentru creșterea bunăstării comunității. Evaluarea
implementării SDL de către membrii comunităților marginalizate se obiectivează în oferirea feedbackului în raport cu acțiunile întreprinse la nivelul zonelor vizate de SDL.
Instrumentele adecvate prezentei strategii care pot servi în procesul de monitorizare a
implementării strategiei cu ajutorul comunității sunt:
 Cutia cetățeanului: Activitatea presupune plasarea unei cutii de sugestii și reclamații în zonele
urbane marginalizate vizate de strategie. Facilitatorul comunitar va asigura informarea și
conștientizarea comunității cu privire la relevanța opiniei membrilor comunității și colectarea
mesajelor primite de la rezidenți. Aceste date vor fi prezentate și vor fi analizate împreună cu
personalul GAL, iar rezultatele vor fi diseminate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și
în ședințele Consiliului Director, pentru a se lua măsurile necesare de soluționare.
 Mesajul cetățeanului: Acest proiect pune în relație participarea comunitară cu industriile
inovative și este implementat de o firmă IT și/ sau ONG. Prin intermediul unei aplicații software,
cetățenii din comunitatea marginalizată pot trimite gratuit SMS-uri privind situații în care ei sunt
victime ale discriminării, corupției, violenței, abuzului sau exploatării. Aceste date sunt colectate și
verificate în timp real de reprezentanții ONG-ului care, dacă este cazul, pot să și intervină prin
alertarea/ sesizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul respectiv.
 Micul cetățean: Pentru a implica copiii și tinerii în procesul de monitorizare vor fi atrase în
proiect școlile frecventate de copiii din comunitate. În cadrul orelor de dirigenție, copiii vor primi
chestionare pe care le vor completa acasă împreună cu părinții. Datele culese vor releva gradul de
cunoaștere despre intervențiile realizate în comunitate, precum și satisfacția referitoare la aceste
intervenții. Chestionarele vor fi înmânate facilitatorului comunitar care împreună cu personalul
GAL le vor supune analizei, iar rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele publice pentru
comunitate, cât și în ședințele Consiliului Director, pentru a se lua măsurile corespunzătoare.
7.2. Evaluarea de impact
Evaluarea impactului se va realiza la nivelul GAL, evaluarea impactului trebuie să fie efectuată
printr-un studiu cu ajutorul unor consultanti externi. Evaluarea va măsura atingerea obiectivelor și
a țintelor stabilite la începutul strategiei. În acest scop, se va pleca de la indicatorii de referință la
nivelul anului 2017, rezultați în urma Studiului de Referință iar la finalul programului, se va repeta
același studiu, pe același eșantion respectandu-se pasul statistic si străzile pe care s-au aplicat
chestionarele atât în ZUM cât și in zona funcțională măsurând același set de indicatori pentru a
vedea dacă s-a ameliorat situația și dacă s-au atins obiectivele. Evaluarea de impact va măsura
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indicatorii pentru fiecare proiect în parte. Astfel, trebuie măsurați indicatorii de la toate nivelurile
(input, output și rezultat) și implicit măsurată schimbarea, inclusiv cea schimbarea
comportamentală. Indicatorii de rezultat vor fi măsurați pe baza unui sondaj reprezentativ realizat
în rândul gospodăriilor din comunitatea marginalizată. Validarea eșantionului folosit pentru
evaluarea impactului se va face în baza recensământului populației inclus ca activitate în program.
Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială în rândul rezidenților din teritoriul SDL
Reducerea numărului de persoane care se confruntă cu o
deprivare materială severă în rândul rezidenților din teritoriul
SDL
Creșterea capitalului uman al comunității
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din
zonă
Scăderea ratei abandonului școlar în rândul copiilor și
tinerilor din ZUM
Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor
și tinerilor din ZUM
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților
relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din
ZUM
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii
specializate și de beneficii sociale
Scăderea numărului de copii aflați în situații de
vulnerabilitate
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de
identitate
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și
serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale,
educaționale, sociale)
Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea
tehnicii moderne pentru obținerea de beneficii în diverse
sfere ale vieții
Creșterea capitalului material/economic al comunității
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor
din cele 3 ZUM, din care femei, tineri, romi
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de
ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate
Creșterea accesului la infrastructură apă-canal
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură

UM

Nivel
de
bază

An
de
bază

Țintă
2023

%

29,2%

2017

10%

%

67,9%

2017 30,5%

%

92%

2017

98%

%

2,1

2017

1,5%

%

6,1

2017

2%

%

75,4%

2017

80%

%

16,6%

2017

25%

%

14%

2017

10%

%

9%

2017

5%

%

98,3%

2017

100%

%

43%

2017
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%

0%

2017

50%

%

34,2%

2017

53%

%

48,6%

2017

73%

%
%
%

82%
92,5%
91,4%

2017
2017
2017

100%
100%
100%
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și curățenia zonei
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de
proprietate asupra locuinței/ adăpostului
Îmbunătățirea condițiilor de locuire
Creșterea capitalului social al comunității
Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a
nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai
comunității, precum și în instituții
Creșterea participării rezidenților la activități pentru
atingerea unor obiective comune
Creșterea capitalului simbolic al comunității
Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de
planificare urbană
Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în
cartiere cu vedere directă la ZUM (zona funcțională) cu
aspectul general al zonei
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor
municipiului Câmpulung

%

85,8%

2017

95%

%

84,1%

2017

95%

%

22%

2017

70%

%

0%

2017

50%

%

0%

2017

30%

%

0%

2017

50%

%

0%

2017

50%

%

0%

2017

50%

Indicatori POR și POCU asumați prin Strategia de Dezvoltare Locală
Program

PO Capital Uman
PO Regional

Indicatori
Indicatori de
realizare

Indicator
-

Persoane care trăiesc în zone urbane
unde s-au implementat strategii
integrate de dezvoltare locală: 12.549
persoane
Clădiri publice construite sau
renovate în ZUM: 4 cladiri
(Construcție școală Grui, reabilitare
scoală Pescăreasa, reabilitare centru
medicosocial, reabilitare centru tip
baie comunală)
Spații deschise create sau reabilitate
în zonele urbane: 3 parcuri de joacă
pentru copii
Infrastructura rutiera reabilitată in
ZUM Cazarmilor, Pescăreasa
Infrastructură utilități (construcție
canalizare,
construcție
stație
epurare)

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii
integrate: 3.266 persoane (media este de 467
beneficiari /1.000.000 euro raportat la bugetul
strategiei si 935 beneficiari/1.000.000 euro raportat la
bugetul interventiilor de tip POCU)
Din care Roma: 629 persoane
Numărul persoanele care beneficiaza de măsuri de
ocupare 1.974 persoane
Din care Roma: 396 populație Roma
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de
sprijin, din care: 2.838 persoane din care
o Servicii medicale 1.280 beneficiari
o Servicii sociale 154 beneficiari
o Servicii socio-medicale 1.404 beneficiari

Populația aflată în risc de sărăcie şi
excluziune socială din teritoriul SDL
3266 persoane
Ne propunem scaderea acestui numar
pana in anul 2023 ceea ce reprezinta in
fapt o scadere a procentului cu peste 50%
de la 29,2 % persoane aflate in risc de
saracie sau excluziune socială.

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială care dobândesc o calificare,
la încetarea calității de participant: 1.000 persoane
Din care Roma: 200 persoane
Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială care au un loc de muncă,
inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă,
la încetarea calității de participant, din care: 520

-

-

-

Indicatori
de rezultat

-
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persoane
Din care Roma: 120 persoane
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în
risc de sărăcie şi excluziune socială funcționale, din care:
10 servicii funcționale
Servicii medicale: 6 servicii
Servicii sociale: 2 servicii
Servicii socio-medicale: 2 servicii
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8. Planul financiar
Pentru implementarea planului de acțiune a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Câmpulung
Muscel s-a estimat un buget bazat pe măsurile aferente fișelor de intervenție.
Au fost identificate 24 de intervenții la nivelul celor 3 ZUM validate în cadrul strategiei, intervenții
ce vizeaza atât finanțare alocată din POR cât și din POCU. Fiecare intervenție are un buget
estimativ realizat pe baza analizei la fața locului cât și a discuțiilor cu factorii implicați. Din analiza
naturii intervențiilor în teritoriul SDL cât și respectând principiile expuse în ghid, Consiliul Director
al Asociației Grupul de Acțiune Locală, pe baza ierarhizării intervențiilor a decis alocarea echilibrată
a finanțării intervențiilor în teritoriu astfel:
Buget strategie (POR+ POCU): 6.440.000 Euro din care:
- 45,8% din alocarea financiară fiind destinată intervențiilor cu finantare POR (hard)
- 54,2% din alocare financiară fiind destinată intervențiilor cu finanțare POCU (soft)
Total buget strategie (POR+ POCU): 6.440.000 Euro din care:
- 2.950.000 Euro alocare intervenții cu finanțare POR. Cofinanțarea națională (5%) pentru
intervenții de tip POR este de 147.500 Euro, iar finanțarea FEDR este de 2.802.500 Euro
- 3.490.000 Euro alocare intervenții cu finanțare POCU din care se vor finanța și cheltuielile
pentru activitatea de funcționare a GAL pe perioada 2018-2023 (15% din valoarea alocată
POCU, respectiv 523.500 Euro), în final rămânând 2.966.500 Euro pentru intervențiile cu
finanțare POCU. Cofinanțarea națională (5%) pentru intervenții de tip POCU este de
174.500 Euro, iar finanțarea FSE este de 3.315.500 Euro
La bugetul strategiei (POR+POCU) se adaugă valoarea de 892.000 Euro reprezentând alte surse de
finanțare (bugetul local sau cofinanțare beneficiari sau alte surse de finanțare).
Total strategie POR + POCU + ALTE SURSE :7.332.000 Euro
Alocarea intervențiilor pe buget a fost următoarea:
- 9 intervenții cu finanțare POR
- 13 intervenții cu finanțare POCU
- 2 intervenții cu finanțare din alte surse (bugetul local sau cofinanțare beneficiari sau alte
surse de finanțare)
- Cheltuieli de funcționare GAL – finanțare POCU
Respectând ținta minimă obligatorie pentru regiuni mai puțin dezvoltate la care se încadrează
Municipiul Câmpulung, respectiv 400 de persoane/beneficiari la 1.000.000 euro pentru
intervențiile cu finanțare POCU, bugetul se încadrează în valorile estimate la 3.266 beneficiari
aflați în risc de sărăcie și excluziune socială în teritoriul SDL.
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Cost total
estimat (EUR)

Tipuri de intervenții

Alte fonduri
(EUR)

Obiectiv specific / Măsură

Durată (ani)

Buget SDL

340000

25000

365000

180000

18000

198000

350000

35000

385000

150000

15000

165000

POR (EUR)

POCU (EUR)

(FEDR+cofinanțare
națională)

(FSE+cofinanțare
națională)

Obiectiv specific 1
Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de infrastructură în vederea îmbunătățirii calității vieții.
Măsură
1. Construcția, extinderea și/ sau
modernizarea rețelei de drumuri în zonele
Pescăreasa și Cazărmilor.
2. Realizarea și îmbunătățirea
infrastructurii tehnico-edilitare.

Intervenții de tip POR (hard):
Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor
1.5 ani
de pietoni din aproprierea școlilor, cât și semnalizarea
trecerilor de pietoni intens circulate.
Intervenții de tip POR (hard):
Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona
1 an
Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea
acestora la nivelul teritoriului SDL.

Obiectiv specific 2
Îmbunătățirea serviciilor publice (apă curentă, canalizare, gunoi menajer, gaze naturale, energie
electrică, internet) din teritoriul SDL.
Măsură

Intervenții de tip POR (hard):

1. Dezvoltarea rețelei de utilități oferite
populației din zonele Pescăreasa,
Cazărmilor şi Grui.

Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de
salubrizare, extindere iluminat public în zonele Pescăreasa 3 ani
și Cazărmilor, necesitatea modernizării stației de epurare în
zona Pescăreasa și sistem de canalizare în zona Grui.

Obiectiv specific 3 și Obiectiv specific 4
Facilitarea accesului populației din ZUM la servicii (administrative, sociale, medicale) și locuri de muncă
din zona funcțională.
Îmbunătățirea condițiilor de locuire în special pentru persoanele care au un nivel de trai redus.
Măsură

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea /modernizarea/construirea infrastructurii de
locuire socială, inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru
persoanele victime ale violenței în familie.

1. Construirea/ identificarea unui spațiu
ce poate fi utilizat pentru crearea de
locuințe sociale sau crearea unui adăpost Intervenții de tip POCU (soft):
pentru persoanele străzii, la nivelul
teritoriului SDL.

1,5 ani

1,5 ani

200000

200000

1. Construirea/ identificarea unui spațiu
ce poate fi utilizat pentru crearea de
locuințe sociale sau crearea unui adăpost
pentru persoanele străzii, la nivelul
teritoriului SDL.
Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin
dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale
integrate.

2. Creșterea accesului cetățenilor (prin
suplimentarea mijloacelor de transport)
din teritoriul SDL către instituțiile și
serviciile din zona funcțională.

200000

1,5 ani

200000

Intervenții bugetul local sau cofinanțare beneficiari sau
alte surse de finanțare
Dezvoltarea infrastructurii de transport prin achiziția de
mijloace de transport în comun și extinderea traseelor în
cele 3 ZUM.

288000

288000

6 ani

Obiectiv specific 5
Îmbunătățirea și dezvoltarea spațiilor publice urbane în vederea asigurării de facilități necesare pentru
creșterea coeziunii sociale și îmbunătățirii mediului de viață al locuitorilor.
Măsură

Intervenții de tip POR (hard):

1. Crearea de spații de joacă pentru copii, Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în 1 an
respectiv amenajarea acestora.
comunitate.

180000

180000

Obiectiv specific 6
Crearea și dezvoltarea de noi locuri de muncă cu accent pe persoanele din grupurile vulnerabile.
Măsură

Intervenții de tip POCU (soft):

1. Crearea unui incubator de afaceri/
centru multifuncțional pentru sprijinirea
antreprenorilor.

Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația 3 ani
Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț.

2. Realizarea unor cursuri de formare în
vederea reorientării profesionale și
adaptării la cerințele pieței muncii în

3. Crearea de întreprinderi sociale și
sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în
vederea creării de noi locuri de muncă în
teritoriul SDL.

Intervenții de tip POCU (soft):
3 ani
Organizarea de cursuri de formare profesională pentru
tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii.
Intervenții de tip POCU (soft):
Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de
microgrant integrat cu stagii de formare.
Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice
3 ani
și femei.

200000

200000

346500

346500

900000

900000

900000

3 ani
3. Crearea de întreprinderi sociale și
sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale în
vederea creării de noi locuri de muncă în
teritoriul SDL.

900000

Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie
roma prin integrarea acestora în activitățile existente.
Intervenții de tip POR (hard):
Crearea de întreprinderi sociale și dotarea acestora cu
echipamentele necesare.

Intervenții de tip POCU (soft):
4. Realizarea de parteneriate pentru
calificarea forței de muncă și sprijinirea
Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta
operatorilor economici pentru oferirea de
între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe
cursuri de ucenicie/ stagii pentru tinerii
de ucenicie și școală profesională.
din zona Pescăreasa.

3 ani

500000

3 ani

100000

600000

300000

300000

250000

250000

Obiectiv specific 7
Îmbunătățirea sistemului de educație și asigurarea accesului populației (copii și adulți) din teritoriul SDL
la acesta.
Măsură

Intervenții de tip POCU (soft):

1. Dotarea instituțiilor școlare, respectiv
înființarea și dotarea unui centru integrat
de pregătire profesională a tinerilor cu
Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv,
3 ani
vârsta mai mică de 18 ani prin acces la
acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare.
învățământ de stat.
2. Reabilitarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii spațiilor școlare din zona
Pescăreasa.

3. Construirea unei școli în zona Grui.

Intervenții de tip POR (hard):
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a
împrejmuirii acestora.
Intervenții de tip POR (hard):
Construirea unei școli.
Intervenție resurse proprii
Construirea unei școli.

2 ani

330000

330000

3 ani

450000

50000

500000

Obiectiv specific 8
Îmbunătățirea și diversificarea accesului la serviciile de bază.
Măsură

Intervenții de tip POCU (soft):
3 ani

300000

300000

1. Înființarea și acreditarea unui serviciu
de îngrijire la domiciliu în zona
Pescăreasa și zona Cazărmilor și
construirea/ identificarea/ reabilitarea
unui spațiu cu destinație azil de bătrâni în
zona Cazărmilor.

Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu.
Intervenții bugetul local sau cofinanțare beneficiari sau
alte surse de finanțare

300000

300000

6 ani

300000

Construirea/ reabilitarea unui azil de bătrâni.

Intervenții de tip POCU (soft):
2. Organizarea de campanii de informare,
conștientizare a importanței efectuării
controalelor medicale periodice pentru
Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea
adulți și a monitorizării dezvoltării
activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea
adecvate a copiilor sub 1 an în zona
de activități de prezentare de exemple de bună practică.
Pescăreasa și zona Cazărmilor, respectiv a
educației sexuale.
3. Crearea unei rețele de specialiști care
să monitorizeze starea de sănătate a
populației în special a persoanelor care
suferă de boli cronice/ handicap/
deficiență/ dizabilități în teritoriul SDL.

300000

3 ani

150000

5 ani

150000

Intervenții de tip POCU (soft):
Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii
de sănătate.

120000

5 ani

120000

Intervenții de tip POCU (soft):
Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de 5 ani
4. Reabilitarea unui spațiu cu destinația
asistență medicală și consiliere.
de centru medicosocial integrat în care să
fie prestate servicii integrate de asistență Intervenții de tip POR (hard):
medicală și consiliere prin reutilizarea
Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru
spațiului existent în zona Cazărmilor.
3 ani
medicosocial integrat și construirea de băi de tip comunal.

100000

470000

100000

61000

531000

Obiectiv specific 9
Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor comunitare.
Măsură
Intervenții de tip POCU (soft):
1. Campanii de comunicare și prevenire a
problemelor și activități de mediere a
Organizarea de campanii de informare și conștientizare
conflictelor comunitare existente în zona pentru implicarea activă și voluntară a membrilor
Pescăreasa și cursuri de dezvoltare și
comunității.
mobilizare a comunității.

5 ani

100000

100000

Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității
- Activități de monitorizare, evaluare și promovare SDL (Ex. Studiu de evaluare a SDL; monitorizarea
implementării SDL cu participarea comunității etc.)
- Costuri de administrare GAL (costuri curente, costuri de personal și de formare etc.)

523500

523500
6 ani

TOTAL SDL
POR+POCU+alte fonduri (dacă este cazul)
TOTAL POR+POCU

2950000

3490000
6440000

892000

7332000

